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Spørgsmål til organisation, rammeplan og tilslutningsforløb: 

1. Hvem leverer Dantek biblioteksløsninger til ud over kommunerne? 

Svar: Dantek leverer bibliotekssystemer til offentlige og private biblioteker, der står uden for FBS-

samarbejdet i Danmark. Derudover er der kunder i Sverige, Norge, Tyskland, Grønland … 

 

2. Hvem er det værst for, hvis forløbet ikke går som planlagt, og ibrugtagning ikke finder sted på 

den aftalte dag? 

Svar: Det er en uheldig situation for alle, men hvem det er værst for vil afhænge af omstændighe-

derne. 

 

3. Skal udstyr omstilles i frozen zone? 

Svar: Der er flere omstillingsstrategier. Store betjeningssteder kan vælge at omstille udstyr i to til tre 

omgange. Før, under, efter - alt efter risiko, resourcer til opgaven samt om udstyret er dubleret og 

muliggør to-trins omstilling. 

Små betjeningssteder vil typisk omstille udstyr under frozen zone, da risikoen og resourcekravet er 

overskueligt. Hvis udstyret ikke er dubleret, vil det kræve  omstilling i frozen zone.  

 

Spørgsmål til arkitektur og integrationer 

1. Hvad med svartider, nu hvor alt skal ud på det åbne net? 

Svar: FBS driftes hos TDC Hosting og er placeret direkte på det danske backbone. Svartiderne for-

ventes derfor at leve op til de SLA-krav, der er kravsat i kontrakten.  

Løsningen er en servicebaseret løsning (SOA). Det betyder, at 3. parts-integrationer og deres tilhø-

rende SLA kan være afgørende for, hvordan brugerne oplever svartider. Tilsvarende kan prioriterin-

gen af trafik i de lukkede kredsløb hos slutbrugerne have indflydelse på oplevelsen.  

 

2. Er al webservice-funktionalitet udstillet for alle (og adgangsreguleret)? 

Svar: Al funktionalitet, som er tilgængeligt gennem den administrative klient, kan blive tilgængelig 

for 3. part.  

 

3. Hvis en EditX-integration kører i dag mod et af de bestående systemer. Kører den så også imod 

FBS? 

Svar: FBS anvender Order and Ship-Notice i henhold til de danske profiler herfor - det vil sige, alle 

krævede felter er udfyldt, og udvalgte valgfri felter er udfyldte. Anvender et bestående system med-

delelserne i henhold til disse profiler og kan håndtere, at valgfri felter ikke nødvendigvis er udfyldt, 

så er der stor sandsynlighed for, at en uændret integration også vil virke med FBS. 

 



4. Bliver en medieserviceleverandør automatisk eksponeret for alle kommuner? (Der findes i dag 

modeller, hvor kommunen skal betale for at få lagt en medieleverandør på) 

Svar: En leverandør, der kommunikerer med bibliotekerne over EditX, skal kun oprettes en gang. Det 

vil dog være nødvendigt med minimal konfiguration, således at man er sikker på, at det er den rig-

tige kommune, der sender og modtager svar. 

 

5. Beløb fra ordre skal ende i et økonomisystem. Bliver det understøttet? 

Svar: Ja. 

 

6. OrderResponse er på vej i EditX, og mange kommuner bruger det. Er det med i FBS? 

Svar: Ja, men muligvis ikke i første release.  

 

7. Der er brug for en fakturakopi i xml, der sendes til bibliotekssystemet. Er det med i FBS? 

Svar: Ja.  

 

8. Medieleverandører afleverer ordreforslag i de kørende systemer til bl.a. Centralbiblioteker. Er 

det med i FBS?  

Svar: Ja, men muligvis ikke i første release.  

 

9. Automodtagelse af periodika forudsætter noget særligt i samspillet mellem applikationen og 

EditX-servicen. Er det med i FBS?  

Svar: Ja, i den forstand at ordren løbende genfremsendes. 

 

10. Kan/skal man sende UBL e-faktura til FBS? 

Svar: Ja, systemet kan modtage OIOUBL- faktura. 

 

11. Kan integration mellem FBS og økonomisystem flytte de nødvendige identificerende numre og 

beløb til kommunens økonomisystem, så der kan afstemmes?  

Svar: Ja. 

 

12. Der forekommer i dag kaskader af prisforespørgsler - kan FBS forhindre det?  

Svar: FBS forventer at være konservativ i antallet af forespørgsler - og således kun forespørge, når 

det er nødvendigt.   

 

13. Nogen kan se det som et tilbageskridt med den fremlagte scanner-snitflade, men det er vel et op-

drag i kravspecifikation?  

Svar: Snitfladen er en konsekvens af manglende standarder på området, men det undersøges, om 

tilbageskridt er en realitet, der skal findes en løsning på.  

 

Opdateret svar (12.01.15): KOMBIT har besluttet at etablere en rigere RFID-scanner integration, 

som er lig nuværende løsning på mange af folkebibliotekerne. 

 

  



14. Snitflade til scannere og deslige er der ingen snitfladestandard for - vil FBS introducere en de 

facto-standard?  

Svar: KOMBIT er opmærksom på problematikken og undersøger mulighederne for en fælles stan-

dard. 

 

Opdateret svar (12.01.15): KOMBIT har valgt at anvende de facto-protokoller, som er de mest an-

vendte. I praksis understøttes således RFID-læsere/skrivere, der implementerer en af protokollerne 

Bibliotheca RFIDIFServer (version 1.2.14) og TagVisions IPE RFID protokol (reevision 3d). 

 

15. Kan tidligere standardiseringsarbejde under Kulturstyrelsen v/Leif Andresen vedr. en scannersnit-

flade finde anvendelse? 

Svar: KOMBIT vil genbesøge danZIG-udvalgets arbejde omkring standardisering af scannersnitfla-

der, og de udfordringer arbejdet har mødt. Se også svar til forrige spørgsmål. 

 

Opdateret svar (12.01.15): Der er ikke fundet anvendeligt materiale. 

 

16. Kender FBS-applikationen brugersituationen ved scanning? 

Svar: Ja, FBS-klienter er "klar over" brugssituationen (fx om det er udlån, aflevering mv.) 

 

Opdateret svar (12.01.15): FBS Klienten styrer RFID-Scanneren således, at den læser og skriver ma-

teriale-tags med udgangspunkt i den aktuelle brugssituation. Dette foregår via de understøttede 

RFID-Scanner snitflader, se eventuelt spørgsmål/svar nr. 13. 

 

17. Nogen grænseflader kræver pinkode før låneropslag, hvilket generer adgangskontrol-leverandør. 

Hvad gør FBS?  

Svar: Der henvises til den snarligt fremsendte FBS SIP2-profil. 

 

18. Hvordan med SSL-certifikat validering og administration. Bliver det ikke et helvede i forbindelse 

med fornyelse og deslige? 

Svar: Kommunikationen mellem 3. parts udstyr og FBS-server skal sikres, da den kan indeholde data, 

der foreskriver denne sikring. Med sikringen følger uundgåeligt en administrativ-/forvaltningsbyrde, 

som kendetegner enterprise arkitektur og drift. 

Den præcise håndtering af opgaven afhænger af den enkelte 3. part-leverandørs teknologi m.v., 

men bør som minimum inkludere autentifikation af FBS gennem det anvendte servercertifikat og 

verifikation af servercertifikatets gyldighed (herunder udløb og spærring).  

 

19. Gælder https-indkodningen al kommunikation – skal ordrer også pakkes ind i https, begge veje? 

Svar: Anvendelse af https vil gælde for alle forsendelser som indeholder personhenførbare oplysnin-

ger eller andre oplysninger, som ikke bør deles med tredje part. For services, som ikke indeholder 

informationer, som skal beskyttes, kan det komme på tale at anvende usikret http-kommunikation - 

specielt hvor det er praksis i dag. Det er dog Systematics anbefaling, at al kommerciel kommunika-

tion krypteres. 

 

  



20. Leverandør efterspørger returnering af adresser og postnr i SIP2-kommunikationen? 

Svar: Der henvises til den snarligt fremsendte FBS SIP2-profil. 

 

Opdateret svar (12.01.15): Første version af FBS SIP2-profilen leveres af Systematic den 16. januar 

2015 og stilles til rådighed for leverandørerne. 

 

21. Vil leverandørernes specialister blive inddraget i fastlæggelsen af SIP2-profilen? 

Svar: FBS-projektet har fastlagt en FBS SIP2-profil, som snarligt vil blive fremsendt. I den forbindelse 

opfordrer vi tredjepartsleverandørerne til at kommentere og foreslå ændringer såfremt dette anses 

for ønskeligt eller nødvendigt. 

 

22. Kan automater nå Serviceplatformen, fx for at sende SMS’er? 

Svar: Ikke gennem FBS - det bliver muligt direkte via KOMBITs Serviceplatform. Muligheder og afta-

ler om dette skal indgås med KOMBIT Serviceplatformen, http://www.kombit.dk/serviceplatform.  

 

23. Er klienten webstart og i givet fald hvilken? 

Svar: Den administrative FBS-klient etableres i JavaFX, og klienten distribueres via et java web start 

framework. 

 

24. Er samarbejde SMS –broker udspillet fra OS2web-udvalget en idé? 

Svar: Projektet ser interessant ud, og bliver taget med i overvejelserne.  

 

25. Hvordan håndterer leverandøren udviklingsprojekter i aftaleopfølgningen med kommunerne 

frem mod ibrugtagningen af FBS? 

Svar: Leverandøren følger op på kommunens fremdrift imod ibrugtagning med kommunens projekt-

leder, der har den direkte kontakt med udstyrsleverandørerne. Der blev ikke på møderne givet ud-

tryk for, at der opstår nye udviklingsprojekter på baggrund af det oplyste om snitflader, idet scan-

nere og tilhørende snitflade dog er under lup for modernisering. 

 

26. Er afvisninger og fornyelser via API med i FBS i forhold til SMS? 

Svar: Ja, men muligvis ikke i første release. 

 

27. Er der taget højde for to-vejs kommunikation, så man fx kan afvise bøger?  

Svar: Ja, men muligvis ikke i første release. 

 

28. Hvordan styres SMS det rigtige sted hen? 

Svar: SMS sendes til det mobilnummer, som brugeren har angivet.  

 

 

Spørgsmål til tidsplan, procedure mv. 
1. Hvornår kan CMS integration afprøves? 

Svar: Medio januar 2015. 

 

2. Vil der være eksempler på integrationer, der initieres af FBS i forbindelse med specificering og 

aftestning? 

Svar: Ja. 



 

3. Får leverandører adgang til parameteropsætning via webservices eller anden grænseflade? (ek-

semplet kunne være certifikat vedligeholdelse) 

Svar: Ikke umiddelbart, men det er et godt forslag, som vi vil kigge på. 

 

4. Er det ét system eller klonede løsninger pr. kommune? 

Svar: Det er ét system. 


