
VELKOMMEN TIL BDI ÅRSMØDE

Den 25. oktober 2022

Scandic Spectrum, København



10.00 Velkommen v. Jesper Munch Jespersen, forretningschef, KOMBIT

10.10 Året der gik v. Karoline Amalie Steen, kontorchef i Center for Klima og Erhverv i KL og styregruppeformand 

for BDI

10.25 Status samt forventninger til de kommende år v. Katrine von Freiesleben, projektleder, KOMBIT, og Pernille 

Saul, product owner, KOMBIT

11.30 Frokost

12.30 Perspektiver på den kommende produktstrategi for BDI

14.00 Pause med kaffe/te og kage

14.30 Hvordan står det til med det kommende genudbud af Fælles Bibliotekssystem (FBS)? v. Katrine von 

Freiesleben

14.50 Tilslutningsmaterialet til FBS 2.0 – spørgsmål og svar

15.30 Afsluttende spørgsmål og evaluering

16.00 Tak for i dag

Dagens program



ÅRET DER GIK

V. KAROLINE AMALIE STEEN, KONTORCHEF I CENTER FOR KLIMA OG ERHVERV 

I KL OG STYREGRUPPEFORMAND FOR BDI



FORMANDENS 
BERETNING
BDI Årsmøde, 25. oktober 2022

Karoline Amalie Steen, Kontorchef i KL og styregruppeformand i Bibliotekernes Data og IT
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KL og kulturen 

• Kommunernes medlemsorganisation, interessevaretager og videnscenter

• Nyt Kultur-, Erhverv- og Planudvalg

• Ny direktør Stine Johansen 

• Særlig indsats vedr. kulturens værdi og effekt siden 2020

Fx initiativgruppe vedr. Kulturens Analyseinstitut

• Nuværende fokusområde ”Kultur for alle”

• Bibliotekerne spiller en central rolle 
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KL og biblioteksområdet

2019: Lancering af bibliotekspolitiske synspunkter

2020: Lovændring 

• Kommunerne overtager drift og udvikling af central data og it for biblioteker

• KL bliver eneejer af DBC A/S 

• KOMBIT etablerer styrket bestillerfunktion og BDI oprettes, med fokus på bl.a.: 

o Sammenhænge på tværs

o Involvering

o Kommunikation

o Samarbejde og gensidig forståelse

o Gennemsigtighed og styring

2021: Lancering af debatoplægget 

Udnyt folkebibliotekernes potentialer
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Styregruppen for Bibliotekernes Data og It 
(BDI)

• Karoline Amalie Steen (KL) - formand

• Erik Hofmeister (Det Kgl. Bibliotek)

• Nicolai Dupont Heidemann (Kultur- og erhvervsdirektør i 

Sønderborg Kommune)

• Steffen Nissen (Odense Bibliotekerne)

• Jeppe Bjørn (Gentofte Bibliotekerne)

• Kristine Ledet (Aalborg Bibliotekerne)

• Jakob Heide Petersen (Københavns Biblioteker)

• Jesper Munch Jespersen (KOMBIT)

• Peter Lykke Egelund (KOMBIT)
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Styregruppens opgave og ansvar

Styregruppens opgave er at tage alle strategiske 

beslutninger i forbindelse med den aftalte portefølje 

med fokus på bibliotekernes og borgernes behov.

Styregruppen har ansvar for følgende:

• At fastlægge de overordnede strategiske retningslinjer, 

principper og indsatser for udviklingen af Bibliotekernes 

Data og It 

• At sikre opgavernes fremdrift, herunder sikre 

koordination med relaterede projekter og aktiviteter

• At tage ejerskab for risici og håndtere interessenter 

• At yde KOMBIT økonomisk rådgivning (det endelige 

økonomiske ansvar ligger hos KOMBITs projektejer)
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Nyt organisationsdiagram (forretningsfora)

BDI-

styregruppen

FBI FBS

KOMBIT

FBI Faggruppe:

• Brugeroplevelse

• Krav

• Test

• Afklaring

• Kvalitetssikring

FBS Faggruppe:

• Brugeroplevelse

• Krav

• Test

• Afklaring

• Kvalitetssikring

Udvalg Supplerende 

biblioteksdata:

• Brugeroplevelse

• Krav

• Afklaring

• Kvalitetssikring

Nyt FBS Faggrupper:

• Brugeroplevelse

• Krav

• Test

• Afklaring

• Kvalitetssikring

Nyt FBS Advisory board:

• Rådgivning

• Aftaler

• Kvalitet

• Implementering

• Involvering

• Koordinering

Midlertidige fora

Dette er et udkast, som er i 

godkendelsesproces hos KL.
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Indsats og effekt

• Ny governance

• Ny produktstrategi 

• Fornuftige investeringer

• Sund økonomi

• Godt samarbejde mellem KOMBIT og leverandører 

• Kommunikation mellem KOMBIT og biblioteker
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Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 
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TAK FOR ORDET!



SPØRGSMÅL



STATUS OG FORVENTNINGER TIL DE 

KOMMENDE ÅR 

V. KATRINE VON FREIESLEBEN, PROJEKTLEDER, KOMBIT 

OG PERNILLE SAUL, PRODUCT OWNER, KOMBIT



BDI roadmap – de overordnede linjer

14

2022 2023 2024

Udbudsproces

Udvikling

Udbudsmateriale

Afdække behov

Indledende dialog: 

leverandører

Implementering af debitorintegration

Løbende ændringer

FBS

FBS-U

FBI

Tilslutning

Cicero Explore

Bibliotek.dk

FBI-API

Søgning & visning (complex search)

RDA-projektet (Resource Description and Access)

Meta-data-projekt

Adgangsplatform

Katalogiseringsklient

Netpunkt.dk



ØKONOMI 

FBS OG FBI



FBS økonomi 2016-2024

16



FBI økonomi 2019-2024
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SPØRGSMÅL



STATUS PÅ FÆLLES 

BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR (FBI)

2021

V. PERNILLE SAUL, PRODUCT OWNER, KOMBIT



FBI-videreudvikling 
Status 2021

20

32 ændringer er implementeret

Oversigt over ændringer gennemført i FBI kan findes 

på KOMBITs hjemmeside: kombit.dk/ændringer-og-rettelser-til-fælles-

biblioteksinfrastruktur

Eller på DBC’s hjemmeside: dbc.dk/fbi/status-pa-fbi-udviklingen/2021

https://kombit.dk/indhold/%C3%A6ndringer-og-rettelser-til-f%C3%A6lles-biblioteksinfrastruktur
https://www.dbc.dk/fbi/status-pa-fbi-udviklingen/2021


Bibliotek.dk
Status 2021

21

• Vision og strategi for søgning

• Simple Search

• Udvikling af bibliotek.dk (bl.a. suggester og recommender til genbrug i Next-projektet) 

• Yderligere arbejde med værkbegrebet – etablering af værk-landingpage

• Seriehåndtering

• Fiktive figurer



Administrative ønsker og behov 
fra bl.a. bibliotekerne
Status 2021

22

• Opdatering af interessedato på fjernlånsbestillinger

• Mulighed for at bestille flere eksemplarer af samme 

titel

• Moreinfo integreres i FBI – webarkiv tilgængeligt i 

Netpunkt

• Udtræk af bestillingsstatistik og visning af denne på 

danbib.dk

• Sletning af inaktive brugere i på nationalt niveau

• Udvidelse af køresedler med rutenummer



Supplerende biblioteksdata
Status 2021

23

• Ny strategi - ”Supplerende biblioteksdata – slutbrugeren i centrum”

• Den indholdsbeskrivende note er ændret, så der nu gøres brug af ”kort om”-afsnittet fra 

materialevurderingerne til beskrivelserne

• Fiktive figurer er gjort søgbare

• Pilotprojekt om nyt, bredere seriebegreb, der inkluderer universer og visualisering af, hvordan det 

kan visualiseres i en grænseflade



SPØRGSMÅL



FBI-VIDEREUDVIKLING 2023

V. PERNILLE SAUL, PRODUCT OWNER, KOMBIT



Mission og vision for Bibliotekernes Data og It

Vision

Bibliotekernes Data og It udvikler sig med 

bibliotekerne, så bibliotekerne kontinuerligt lever op 

til nye behov.

Bibliotekernes Data og It understøtter 

lånesamarbejde og synergier på tværs af biblioteker 

samt offentlige og private virksomheder.

Bibliotekernes Data og It sikrer sammenhæng på 

tværs af systemer i bibliotekernes systemlandskab, så 

der gives plads til innovative og lokale løsninger.

Mission

Bibliotekernes Data og It hjælper bibliotekerne med 

at fremme oplysning, uddannelse og kulturel 

aktivitet.



Dataskabelse
FBI-videreudvikling 2023

27

• FBIKat, katalogiseringseditor (basis og professionel) 

• Kommunikationskanal til biblioteksansatte og slutbrugere (crowdsourcing) til indberetning af serier, 

fiktive figurer og andre metadata

• Metadata til brug for det kommende børne-site

• Høst af metadata fra publikationer i den danske forskningsdatabase NORA med det formål at 

understøtte Open Science og gøre dansk forskning mere almen tilgængelig via bibliotek.dk og som 

brøndressource

• Kompetenceudvikling af biblioteksansatte (metadata, registreringspraksis)



Søgning
FBI-videreudvikling 2023

28

• Complex Search
o Udvidelser til folkebibliotekernes CMS og bibliotek.dk

o Understøttelse af nyt FBS 

• Søgning i naturligt sprog

• Opsamling af søgedata fra folkebibliotekernes CMS til forbedring af Simple Search

• Kompetenceudvikling af biblioteksansatte inden for søgning i bibliotekernes grænseflader



(Nyt) Bibliotek.dk
FBI-videreudvikling 2023

29

• Forbedret bestillings-flow

• Bedre understøttelse af studerende og deres behov

• Rettighedsstyring til digitale licenser  - tidligere SAOU (Service for Authentication of Objects 

and Users)

• Fagbibliografier fra Det Kgl. Bibliotek (Dansk Historisk Bibliografi, Teaterprogrammer m.fl.)

• Demand Driven Acquisition



Lånesamarbejdet
FBI-videreudvikling 2023

30

• OVE (Overbygningsmaterialer)

• Output fra Arbejdsgruppe for lånesamarbejde, fx automatisering af fjernlån i Netpunkt

• Søg og bestil i den nationale bestand fra de lokale grænseflader

• Nyt Netpunkt?

• Kompetenceudvikling af biblioteksansatte i samarbejde med andre centrale aktører på 

biblioteksområdet



SPØRGSMÅL



NY KATALOGISERINGS KLIENT -

FBIKAT BASIS

V. PERNILLE SAUL, PRODUCT OWNER, KOMBIT



Baggrund

I forbindelse med det kommende udbud af det FBS er det besluttet, at den kommende systemleverandør 

ikke skal levere et katalogiseringsmodul.

Det kommende katalogiseringsmodul skal i stedet udvikles under FBI af DBC.

Fordele:

• DBC har kompetencer og ekspertise både i udvikling af kat. klient og i regler for registrering

• Udviklingen af FBI KAT genbruges i det kommende DBC KAT

• DBC vedligeholder i dag de skabeloner, som bibliotekerne anvender til katalogisering
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Brugergruppens sammensætning

Leif Vindbjærg 
Nielsen

Pædagogisk Center, Vejle

Tove Berg
Københavns Biblioteker

Tue Christensen
Rødovre bibliotek

Jens Vejlstrup
LollandBibliotekerne

Jakob Luther 
Esbjerg Kommunes Biblioteker

Maiken Schou
UCN

Flemming 
Høimark Sørensen

Herning Bibliotekerne

Birgit Østergård
Center for Læring, Aarhus

Ann Eunice 
Furholt Pedersen

Sorø Akademi
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Generelt for FBIKat Basis

35

• Løsningen skal fungere i nyeste og en version bagud 

i browserne Chrome, Edge og Safari

• Løsningen skal fungere både på alm. skærm og 

tablet

• Ang. tilgængelighed sigtes så vidt muligt efter 

niveau AA

• Der arbejdes med udgangspunkt i 

standardkomponenter

• Systemet skal overholde gældende SLA for 

OpenSearch og Update



Leverancer

36

1. Login, søgning og 
vis post

2. Oprettelse og 
editering af post

3. Funktionalitet til 
optimering ved 

oprettelse af post



Tidshorisont

Katalogiseringsklienten 
skal være 

færdigudviklet senest 
31-12-2024.

DBC planlægger at have 
basis editoren v. 01 klar 

i første halvår 2023 –
dog ikke med samtlige 

funktioner.
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SPØRGSMÅL



STATUS PÅ FÆLLES 
BIBLIOTEKSSYSTEM (FBS)

V. KATRINE VON FREIESLEBEN, PROJEKTLEDER, KOMBIT



FBS-videreudvikling 
Status 2021

40

21 ændringer er implementeret

Oversigt over releases gennemført i FBS kan findes 

på KOMBITs hjemmeside: https://kombit.dk/fbsreleases

https://kombit.dk/fbsreleases


Cicero Explore

41

Bibliotekerne efterspurgte bedre og mere intuitive 

værktøjer til at få indsigt i lånernes brug af 

biblioteket, deres beholdning og andre nøgletal

Også muligt at opfylde behov for:

- Reserveringer

- Fjernlån

- Aktivitet på brugerniveau



42

Cicero Explore

Cicero Explore hjælper jer med håndgribelig og overskuelig 
business intelligence rapportering, så I kan identificere og 
optimere de rigtige steder.

Cicero Explore er et vigtigt ledelsesredskab, som kan hjælpe 
brugerne med, at:

• trække værdi ud af data

• optimere 

• og træffe de rigtige beslutninger omkring drift, indkøb og 
ressourcer på bibliotekerne.



43

Cicero Explore

Cicero Explore gør det 
muligt at anvende 
bibliotekets egne data til 
at designe rapporter. Der 
er utallige muligheder for 
at sammenstille data og 
vise dem grafisk. 

Systematic vil løbende 
afholde webinarer, hvor 
man kan få træning og 
har lejlighed til at stille 
spørgsmål til brug af 
rapporterne.



Status på debitorintegrationen

44

51 kommuner er i drift

19 kommuner er tilmeldt 

- Er enten delvist implementeret eller udsat af forskellige årsager.

- Vi hører gerne fra jer, hvis I er blå på kortet, men er gået i drift

27 kommuner har indtil videre fravalgt 

debitorintegration 

Odense er netop 

gået i drift som 

den første EG 

kommune



FBS videreudvikling 2022/23

45

• Fortsat driftssikker og stabil løsning

• Vi har derfor kun få ændringer

Ændringer i fokus lige nu:

• Data i Cicero Explore udbygges, så det ligner 

statistikrapporter fra Danmarks Statistik

• Institutionslogin 

• Ændringer til at understøtte Folkebibliotekernes CMS - og 

andre tiltag fra FBI

• Markering af overbygningsmaterialer

• Mindre ændringer i forbindelse med debitorintegrationen



Brugertilfredshed

46

Tilfredshed med 

FBS
?

Tilfredshed med 
supporten ?

Forår 2021 Efterår 2021 Juni 2022 Efterår 2022

3,8 3,8 3,7

4,2 4,3 4,2
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Hvad er den vigtigste pointe, du 

tager med fra oplæggene?”



FROKOST 
VI SES 12.45 ☺



PERSPEKTIVER PÅ DEN KOMMENDE 
PRODUKTSTRATEGI FOR BDI



Mission og vision for Bibliotekernes Data og It

Vision

Bibliotekernes Data og It udvikler sig med 

bibliotekerne, så bibliotekerne kontinuerligt lever op 

til nye behov.

Bibliotekernes Data og It understøtter 

lånesamarbejde og synergier på tværs af biblioteker 

samt offentlige og private virksomheder.

Bibliotekernes Data og It sikrer sammenhæng på 

tværs af systemer i bibliotekernes systemlandskab, så 

der gives plads til innovative og lokale løsninger.

Mission

Bibliotekernes Data og It hjælper bibliotekerne med 

at fremme oplysning, uddannelse og kulturel 

aktivitet.



Mission og vision for Bibliotekernes Data og It udmøntes ved at

Understøtte 
bibliotekerne i 

deres 
målsætning

Understøtte 
tværgående 
samarbejde

Udvikle med 
fokus på 

genbrug og 
synergi

Åbne mere op 
for 

infrastrukturen 
og Databrønd-

komplekset



PRODUKTSTRATEGIEN OG 
FOLKEBIBLIOTEKERNE

V. JAKOB HEIDE PETERSEN, CHEF FOR KØBENHAVNS BIBLIOTEKER



Københavns Kommune

Infrastrukturens betydning

• Nyhed fra Danmarks Statistik fra maj 2022 og september 2022

– Det fysiske udlån er næsten tilbage på niveau som før corona

– Det digitale udlån ligger på et nyt højere niveau

– Stigende brug af apps (7,5 mio. årlige besøg i 2021) sammenlignet med hjemmesider (22,5 mio. 
årlige besøg i 2021)

– 30% af befolkningen har brugt bibliotekernes digitale tjenester i et kvartal

• Corona viste værdien af de digitale løsninger

• eReolen, hjemmeside og app, Bibliotek.dk – og vores samarbejde misundes I 
andre lande

• Det bøvler til tider, men vi bøvler sammen

• Det hele understøttes af en fælles infrastruktur

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=36425 og 
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=39615

59

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=36425
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=39615


Københavns Kommune

Infrastrukturen understøtter spændende nye løsninger

• Nyt bibliotek.dk

• Nye hjemmesider for folkebibliotekerne (Next)

• Nye apps (udbud)

• Ny børneløsning, der samler fysiske og digitale bøger

• Nyt bibliotekssystem

• Nye muligheder med data
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Københavns Kommune

Kobling til prioritering og governance

• Bredt fokus grundet forskellige målsætninger og bibliotekstyper

– Vilje til at træffe valg og digitalisere – fx betaling

– Prioritere sammen og tale med én stemme

• Understøtte hjemmesider og apps i governance og konkret arbejde

– Prioritere DDF repræsentation i governance

– Ligestilling af bibliotek.dk og bibliotekshjemmesider og -apps i infrastruktur

• Åbne infrastrukturen

– Gerne skubbe funktionalitet fra DDF til infrastrukturen, så det bliver billigere

• Tværgående samarbejde

– Gerne gøre det lettere for folkebiblioteker at varetage opgaver for PLC (også gerne plc statistik)
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HVAD SKAL VI BRUGE 
PRODUKTSTRATEGIEN TIL?

V. JEPPE BJØRN, BIBLIOTEKSCHEF, GENTOFTE BIBLIOTEKERNE



Hvad skal vi 
bruge det til?



Bibliotekernes Data og It udvikler 
sig med bibliotekerne, så 
bibliotekerne kontinuerligt lever 
op til nye behov

• Konkurrence om opmærksomhed

• Udvikle på vores kerneydelse:  
udlånet af materialer

• Blive bedre til at ramme borgeren i
første hug – og holde fast bagefter

• En bedre brugeroplevelse på vores
digitale tibud



Bibliotekernes Data og It 
understøtter lånesamarbejde og 
synergier på tværs af biblioteker 
samt offentlige og private 
virksomheder.

Mere for det samme:

• Bedre udnyttelse af materialerne 
(både de fysiske og de digitale)

• Kommunerne skal have en reel 
mulighed for at samdrifte
folkebiblioteker og PLC’er – bedre 
læsefremmende indsats på tværs af 
kommunale tilbud

• Bedre mulighed for at drive 
bibliotek på andre lokationer og på 
nye måder.



Bibliotekernes Data og It sikrer 
sammenhæng på tværs af 
systemer i bibliotekernes 
systemlandskab, så der gives 
plads til innovative og lokale 
løsninger:

• Bruge vores infrastruktur og 
systemer, som udgangspunkt for at 
lære brugerne bedre at kende

• Mulighed for flere differentierede 
tilbud tilpasset en lokal virkelighed



FFU’ERNE OG BDI 
PRODUKTSTRATEGI

V. ERIK HOFMEISTER, CHEFKONSULENT, DET KGL. BIBLIOTEK



• Produktstrategien overordnet

• Nedslagspunkter i strategien

o Revision af retningslinier for interurbant lånesamarbejde –

understøttelse af kompetenceudvikling

o Open science og Open Access – dansk forskning 

tilgængelig i databrøndkomplekset

o Complex search i bibliotek.dk for studerende, forskere –

og fagligt interesserede borgere

o Netpunkt – genbrug fra bibliotek.dk, men også behov for 

udgangspunkt i biblioteksansattes arbejdsgange

BDI produktstrategi



• At sikre sammenhæng i bibliotekernes 

systemlandskab – jfr. BDI’s visionsformulering

o Tendens: koncentration omkring færre bibliotekssystemer 

blandt store aktører

o Risiko for mindre FFU’ere

o Opfordring: Behov for dialog og koordinering

• Det lokale og det nationale niveau 

Fokus på



BREAKOUT SESSION

V. BENTE MARIE ELSTRØM JØRGENSEN, IMPLEMENTERINGSKONSULENT, KOMBIT



1. Gå til det pejlemærke, 

du mener er vigtigst/

helst vil kvalificere Understøtte 
bibliotekern

e i deres 
målsætning

Understøtte 
tværgående 
samarbejde

Udvikle med 
fokus på 

genbrug og 
synergi

Åbne mere 
op for 

infrastruktu
ren og 

Databrønd-
komplekset

2. Markér dine top 3 initiativer 

3. Kvalificer indsats



OPSAMLING OG SPØRGSMÅL



PAUSE MED KAFFE/TE OG KAGE
VI SES 14.25 ☺



HVORDAN STÅR DET TIL MED DET 
KOMMENDE GENUDBUD? 

V. KATRINE VON FREIESLEBEN, PROJEKTLEDER, KOMBIT 



Tilslutningsaftale vedrørende FBS 2.0 er udsendt

Vi udsendte tilslutningsmateriale til 

alle bibliotekschefer i går.
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Væsentligste nedslag i tidsplanen

Tilslutningsproces 
med kommunerne 
afsluttet december 

2022

Annoncering af 
udbuddet sommer 

2023

Kontrakt med ny 
leverandør 

underskrives 
omkring årsskiftet 

2023/2024

Implementering af 
systemet ved 

årsskiftet 
2024/2025



Scope: Eksisterende understøttet FBS-funktionalitet

Booking

Lånerhåndtering

Fjernlån

Materialetransaktion

Materialeindkøb og 

håndtering

Nødsystem

Skole OPAC

Statistik og eksport

Udskrifter

Søgning og visning
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Nye tiltag

- Mulighed for sømløst samarbejde på 
tværs af kommuner og 

bibliotekstyper.

- Åbne data, herunder adgang til 
kommunens egne data med henblik 
på kommunens ledelsesinformation 

og styringsdata (LIS/BI).

Håndteres i andet regi

- Betalingsfunktionalitet, herunder 
rykker for betaling, inddrivelse og 

saldoopgørelse overtages af 
kommunens debitorløsning, og FBS 

udveksler oplysninger med 
debitorløsningen.

- Katalogisering – flyttes til Fælles 
Biblioteksinfrastruktur, hvor posterne 

registreres.

Scope – ændringer til det eksisterende
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Proces henimod de endelige krav

Genbrug af 
nuværende 

kravspecifikation og 
use cases

Afdække funktionelle 
behov inden for 
udvalgte emner

Indarbejdet i 
kravspecifikation for 

FBS 2.0
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Organisering omkring FBS 2.0

BDI styregruppen

Faglig følgegruppeKOMBITs 
projektgruppe

Ad hoc grupper

Projektledelse i 
KOMBIT

Advisory Board 
(kommuner)

Change Advisory Board

(leverandører)
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Advisory Board – deltagere

Thomas Angermann
Bibliotekschef

Herlev Kommune 

Mette Secher Hede
Bibliotekschef

Mariagerfjord Kommune

Susanne Dahl Jensen
Teamleder

Haderslev Kommune

Rebekka Kinimond Carlson
Bibliotekschef

Hvidovre Kommune

Pernille Schaltz
Bibliotekschef

Herning Kommune

Camilla Johansen
Leder af Pædagogisk Center 

Kolding Kommune
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Medlemmer i den faglige følgegruppe

• Randi Gjermandsen (Københavns Biblioteker)

• Leif Vindbjærg Nielsen (PLC – Pædagogik & Læring, Vejle Kommune)

• Steen Ammentorp (Herning Bibliotekerne)

• Sesse Nisted Atkin (Ishøj Bibliotek)

• Bent Sejersen (Aarhus Bibliotekerne)

• Rikke Petersen (Gladsaxe Bibliotekerne)
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Involvering i forbindelse med FBS 2.0
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• Møde med Bibliotekschefforeningen

• Orientering til bibliotekschefer og skolechefer

• Nedsat Advisory Board og Faglig Følgegruppe

• Indstationering i projektet

• Markedsdialog – 1:1 møder afholdt i juni 2022

• Workshops med mennesker der arbejder med bibliotekssystemerne  (i gang)



Workshops for biblioteksansatte
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Afholdt:

• Skolebiblioteksportalen (14 deltagere)

• Reservation og booking (14 deltagere)

• Udlån, aflevering og kassation (21 deltagere)

• Materialeanskaffelse (18 deltagere)

• Delegering - administration på tværs af biblioteker (12 

deltagere)

Afventer:

• Fjernlån 

• Låneradministration 

• Administration 

• Søgninger og udtræk

• Statistik

Vi opdaterer løbende hjemmesiden med kommende aktiviteter og har oprettet en liste 

målrettet interesserede biblioteks- og PLC-ansatte, der får direkte besked, når vi har 

noget nyt. Man kan tilmelde sig listen via bibsys@kombit.dk.

https://kombit.dk/indhold/kommende-udbud-af-f%C3%A6lles-bibliotekssystem-fbs
mailto:bibsys@kombit.dk


Kommunerepræsentation på allerede afholdte workshops 

85 Repræsenteret Måtte melde fra

• Sydslesvig har også været 

repræsenteret



Tilslutningsaftale vedrørende FBS 2.0 er udsendt

Og så var der lige den der tilslutningsaftale ☺
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Tilslutningsmateriale: Borgerpris
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• Nuværende borgerpris: 6,87 kr.

• Kommende borgerpris for FBS 2.0: max 6,00 kr.

Med en tilbagebetalingsperiode på 10 år.
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Praktisk info i forbindelse med 
tilslutningsaftalen 

• Deadline for tilslutning er den 2. december 2022

• Hvis du har spørgsmål til materialet, kan du altid 

sende en mail til os via bibsys@kombit.dk

• Vi samler løbende spørgsmål og svar ifm. udbuddet 

og FBS 2.0 i en FAQ på www.kombit.dk/faq-fælles-

bibliotekssystem-20

• Vi afholder to onlinemøder, hvor du kan stille 

spørgsmål til tilslutningsmaterialet:

o Den 15. november 2022 kl. 12.30-13.30

o Den 16. november 2022 kl. 12.00-13.00

Vi sender en invitation til jer snarest muligt!
88
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Spørgsmål til FBS 2.0 

tilslutningsmateriale??



OPSAMLING



AFSLUTTENDE SPØRGSMÅL, 

KOMMENTARER OG EVALUERING

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=WU2AUDA9U195


TAK FOR I DAG!


