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1. MISSION OG VISION
TILDELING OG 

RETTIGHEDSMODEL



Mission med henblik på genudbud og tilslutning

• Hvem er vi til for ? – vores målgrupper / brugergrupper ?

a) FBS er til for kommunernes biblioteker – vigtigst Folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscentre (PLC)

b) Ikke-kommunale institutioner, som kommunale biblioteker jf. biblioteksloven samarbejder med, og som i 2021 benyttede FBS

• FBS rolle udenfor kommunerne afgrænses for at opretholde et dansk leverandørmarked for bibliotekssystemer

a) Dog kan Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig bruge FBS

• Hvilke typer af værdi skal vi skabe for vores målgrupper ?

a) FBS skal understøtte bibliotekernes mål om flere lån og lånere

b) FBS skal understøtte effektivisering af bibliotekernes arbejdsgange

c) FBS skal medvirke til lavere it-omkostninger for bibliotekerne

• Ved hjælp af hvilke leverancer skaber vi værdien ? – positionering ift. andres produkter ?

a) FBS leverer et system til bibliotekerne, der effektivt understøtter opgaven med håndtering af materialer, dvs. 

materialeanskaffelse; materialetransaktioner, materiale- og låner-administration

b) FBS leverer brugergrænseflader til medarbejdernes opgaver, samt til PLC’ernes lånere, og FBS lånervendte funktioner og 

data udstilles som services mhp andre relevante brugergrænseflader

c) FBS leverer ikke borgervendte brugergrænseflader til andre end PLC’ere, formidlingsfunktionalitet der anbefaler lån, eller 

infrastruktur der skal bruges på tværs af bibliotekssektoren
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Godkendt på BDI 

styregruppemøde 

den 6. april 2022



FBS gældende vision og strategiske prioritering
- som afsæt for præciseret Mission for FBS mhp genudbud/tilslutning



Udkast til Tildelingsmodel



Forventet rettighedsmodel
- rettigheder til leverandørens eget standardprogrammel (biblioteksprogrammel)
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Biblioteksområdet er højt standardiseret, dvs. FBS-funktionalitet ændres relativt lidt over tid.

Kommunerne kan have behov for at minimere de organisatoriske omkostninger ved genudbud.

Der forventes udbud af nyt FBS, hvor kommunerne får rettigheder til biblioteksprogrammel som leverandøren 

ejer. Markedet bestemmer selv, hvordan behovet opfyldes. 

Udbuddet får en rettighedsmodel, hvor biblioteksprogrammel kategoriseres som ”leverandørens eget 

standardprogrammel”

Kommunerne får de nødvendige rettigheder til leverandørens eget standardprogrammel, så FBS eventuelt kan 

bevares og genudbydes senere, ved næstkommende genudbud



2. TIDSPLAN FOR UDBUDDET

OG FOR DIALOG OG 
BESLUTNINGER



Sommer

Overordnet tidsplan for udbud af FBS

2022 2023 2024

Udbudsproces

Apr 23 – okt 23

Udvikling (og udrulning)

Nov 23 – dec 24

Nuværende kontrakt

Udbudsmateriale

Nov 22-mar 23

Tilslutnings-

aftaler

2 work-

shops

Markeds-

dialog

8 work-

shops

Behovs-

afdække med 

brugere

Markeds-

dialog

Aug Sept Okt Nov Dec

Rammer/

strategi

Orientere 
bibliotekschefer om 
proces og plan

Kommuni-

kation

Biblchef-

brev

Bibl.chef-

foreningen

25/4

Nyheds-

brev

Styregruppe

møde 14/6
Styregruppe

møde 2/9

BDI Årsmøde
23/9



3. SYSTEMETS KVALITET

FUNKTIONALITET 
ARKITEKTUR



Generelle vilkår
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Løsningen skal: 
• være sikker og pålidelig

• være brugervenlig

• indeholde væsentlige og værdiskabende 

funktioner

• give mulighed for lokale tilpasninger 

• genbruge kommunale og nationale 

komponenter

• anvende nationale og internationale 

standarder

• udgøre en fælles løsning for folkebiblioteker 

og pædagogiske læringscentre



Eksisterende understøttet FBS-funktionalitet
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Booking

Lånerhåndtering

Fjernlån

Materialeflow

Materialeindkøb 

og håndtering

Nødsystem

Skole OPAC

Statistik og eksport

Udskrifter

Søgemulighed og visning af 

søgeresultat



Nyt i 
udbuddet

• Delegering (administration på 
tværs af biblioteker)

• Åbne data 

• Relation/kommunikationsmodul

• Elektroniske pluklister

• Tilgængeligt på mobile platforme

• Integreret statistikmodul

• Sammenhængende modul til 
booking og reservering

• Verificering af CVR 
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Samarbejde
(delegering)

Mulighed for at overdrage ansvaret for 
udvalgte dele af administrationen til 
andre

Mulighed for sømløst samarbejde på 
tværs af agencies og bibliotekstyper

Eksempler

• Centralbibliotek kan købe ind for 
udvalgte folkebiblioteker

• Administration på tværs af biblioteker og 
PLC’er

• Administration på tværs af kommuner
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Åbne data 
(transaktions-
data)

• Adgang til egne data (LIS)

• Evt. anvendelse af nuværende udtræk til 
FAKTOR 

• Kommuneopdelt

• Adgang til bibliotekernes samlede data 

• FLIS 

• EU’s åbne dataportal

• Den danske Open data dk
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Relations og 
kommunikations 
modul

Mulighed for at udsende kampagner

Mulighed for at oprette mailgrupper

Vedligeholdelse af informationer om låneres 
præferencer

Samtykke til udsendelse af kampagner/

nyhedsmails

Selvbetjeningsmodul til vedligeholdelse af 
præferencer og samtykke
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Funktioner i det nuværende FBS, der udgår

• Betalingsfunktionalitet, herunder rykker for betaling og 
saldoopgørelse (erstattes af debitorintegration)

• Katalogisering lokalt i FBS (erstattes af integration)

• Lokal oprettelse og vedligehold af brugere (erstattes af integration)

• Printede plukliste (erstattes af elektronisk plukliste)

• Manuel modtagelse af tidsskrifter
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FBS arkitektur - overblik
- Målarkitektur



FBS arkitektur - overblik
- system- og integrationskontekst

• Adgangsstyring (FK Adgangsstyring, FBI Adgangsplatform, UNI-Login)

• FBI Databrøndkomplekset (DÅP v.4, UpdateMarcXchange, MoreInfo, OpenAgancy, HoldingItemsUpdate, Build og 

Update)

• Nationale og lokale hjemmesider (Skole OPAC, bibliotek.dk, netpunkt.dk, eReolen.dk, DDB CMS og Biblioteket app)

• Rammearkitekturens støttesystemer (Serviceplatformen (CPR, ØiR (Faktura og Debitor), Danmarks Statistik og 

LIS/FLIS)) og FK Organisation)

• Eksterne systemer (IMS, Medieleverandører og STIL)

• SIP2-Automater (Selvbetjeningsautomater, Sorteringsanlæg og Gates)





FBS arkitektur - overblik
- Arkitekturkrav

• Løsningen skal overholde offentlige og fælleskommunale strategier og principper

• Løsningen skal udvikles efter de fælleskommunale arkitekturmål, -principper og -regler

• Arkitekturen skal være i overensstemmelse med den fællesoffentlige og den fælleskommunale 

digitaliseringsstrategi

• Løsningens design skal sikre en opdeling af løsningen i uafhængige komponenter med veldefinerede og 

dokumenterede grænseflader

• Løsningen skal opbygges af løst koblede komponenter, der indgår i en lagdelt og modulær løsningsarkitektur

• Løsningens forretningskomponenter isoleres implementeringsmæssigt fra Systemets systemer gennem 

indkapsling og abstraktionslag

• Løsningen skal opbygges af veletablerede og gennemprøvede tekniske komponenter således, at det er muligt 

at overdrage Systemet



FBS arkitektur - overblik
- Krav til brugeradgang

• Løsningen skal håndhæve adgangskontrol over for brugere til data og ressourcer, som Løsningen udstiller via 

brugergrænsefladen

• Brugersystemroller, servicesystemroller og dataafgrænsninger skal være kompatible med rammearkitekturens 

begrebs- og informationsmodel for adgangsstyring

• Adgangskontrollen skal sikre, at der er adgangsbegrænsning mellem Myndighedernes data ved at respektere de 

anvenderkontekster (CVR-numre), der fremgår af det modtagne servicesystemtoken

• Systemet skal understøtte rammearkitekturens model for delegering af roller fra én organisation til en anden

• Løsningen er integreret til mere end en Identity Provider. Derfor skal Systemet ved log-in spørge brugeren, 

hvordan/hvor vedkommende ønsker at logge ind (valg af IdP)

• Løsningen skal selv håndtere sessionsstyring med brugerens browser og herunder implementere timeout af 

brugersessioner ved inaktivitet i en vis periode.

• Det skal sikres, at Løsningen ikke kan manipuleres gennem manuel retning i URL



FBS arkitektur - overblik
- Sikkerhedskrav

• Tokens skal udveksles over transportmekanismer, der sikrer konfidentialitet ved brug af stærk kryptering. Det henvises til Datatilsynets definition af 

stærk kryptering

• Signaturer, certifikater og security tokens skal sikkerhedsvalideres af Løsningen før brug

• Løsningen skal understøtte for hver brugersystemrolle, at der defineres et minimum NSIS sikkerhedsniveau (Lav, Betydelig, Høj)

• Løsningen skal beskytte de lokale trust stores (f.eks. lokale kopier af metadata og certifikater fra Context Handler og Security Token Service) mod 

uautoriseret adgang

• De funktioner en given rolle giver adgang til, skal defineres på en fleksibel måde, så det er let at ændre/ tilføje systemroller for brugere og services 

via konfiguration efter behov

• Løsningen skal understøttede dataafgrænsninger for brugere og services

• Løsningen skal sikre mod uautoriseret læk af følsomme informationer

• Løsningen skal sikre overholdelse af lovkrav vedrørende behandling af personoplysninger herunder GDPR

• Systemet skal sikre mod uautoriserede forbindelser fra systemer

• Alle informationer, der sendes ind og ud af Løsningen, skal beskyttes passende mod udefrakommende angreb eksempelvis ved at anvende 

krypteringsprotokoller og/eller foretage fysisk sikring

• De krypteringsprotokoller, som Løsningen anvender til at beskytte informationer under transport, skal være alment og offentligt anerkendte og 

afprøvede

• Løsningen skal beskytte sessioner mod overtagelse (session hijacking eller session cloning)



4. DRIFTSYDELSERNES 
KVALITET



Drift generelle principper

1. FBS udbydes efter 3-delingsprincippet  med anvendelse af standarddriftskontrakten i:

1. Infrastrukturdrift

2. Applikationsdrift

3. Applikationsvedligehold

2. Intielt tildeles alle dele til en leverandør med mulighed for senere opdeling. Hvis KOMBITs planer om cloud 

landing zone realiseres inden udbuddet vil infrastrukturen som udgangspunkt blive afviklet på cloud dvs. 

udbuddet omfatter så applikationsdrift og vedligehold

3. Der tages udgangspunkt i den bestående SLA’er, som dog tilpasses 3-delingsprincippet

4. Drift skal afvikles fuldt ud redundant i et geografisk adskilt setup



Drift – bibliotekernes behov for SLA-niveau

1. Der arbejdes ud fra en primær antagelse om, at de nuværende SLA-niveauer dækker bibliotekernes behov.

2. Dette er underbygget af, at vi ikke har modtaget forbedringsønsker (projekt skal verificere).

3. Det bør dog overvejes, om kravene til svartider bør skærpes bl.a. henset til den teknologiske udvikling (især på 

disksystemer), som er sket siden udbuddet af FBS i 2014.

4. Slides afspejler de brugerrettede SLA’er. De øvrige SLA’er (fx på problem, chnage, patch management, disaster

recovery osv.) kravsættes i henhold til KOMBITs standard.



Servicemål for FBS 

Måleperiode Tidsrum

1 Arbejdsdage 6.30 - 17.00

2

Arbejdsdage 17.00 - 23.00 

Lør, søn og helligdage 

06.30 - 23.00

3 Øvrig tid

Type M1 M2 M3

Infradrift 99,75 99 Ingen SLA

Appdrift 99,75 99 Ingen SLA

KTS 99,5 98 Ingen SLA

Tilgængelighed

Incident management Måleperiode 3

Prioritet Reaktion Eskalering Løsning Reaktion Eskalering Løsning Alle

 A 30 min 60 min 180 min 60 min 60 min 360 min Ingen SLA

B 60 min 120 min 360 min 120 min 120 min 480 min Ingen SLA

C 300 min 1 arbejdsdag 3 arbejdsdage kl 9 næste dag 1 arbejdsdag 3 arbejdsdage Ingen SLA

D 3 arbejdsdage 3 arbejdsdage 15 arbejdsdage 3 arbejdsdage 3 arbejdsdage 15 arbejdsdage Ingen SLA

Måleperiode 1 Måleperiode 2



Servicemål for FBS - svartider

Kompleksitet Ønskede svartider i 

sekunder

Maksimale svartider i 

sekunder

Eksempler

Simpel 2 3 1. Foretag op ti l 3 

samtidige udlån ti l samme 

låner

2. Foretag op ti l 3 

samtidige afleveringerfra 

samme låner

3. Tjek mine opgaver 

(Systemet skal hente 

notifikationer, som er 

sendt ti l Brugeren)

4. Fremsøgning af låner-

oplysninger

Middel 3 5 5. Opdatering af 

bibliografisk post (Bruger 

indskriver data i enkelte 

felter, hvorefter System 

foretager en opdatering)

6. Accession af 

tidsskrifter

Kompleks 5 10 7. Materialevalg (Bruger 

foretager en række 

handlinger i forbindelse 

med valg af materiale og 

ti lknytning af konto-

oplysninger m.v.)

8. Automodtagelse af 

materialer (Systemet 

opdaterer mange variable 

dataelementer i denne 

forbindelse)

Kompleksitet Ønskede svartider i 

sekunder

Maksimale svartider 

i sekunder

Eksempler

Simpel 0,5 1 Hent opgaveliste

Middel 1 2 Opdater bibliografisk 

post

Kompleks 2 5 Serviceoperation som 

kalder flere andre 

serviceoperationer.



Servicemål for FBS – Service desk

Servicemål for Service Desk

Område Definition Servicemål Måling

Åbningstid for Service Desk Tidsrummet hvor Service 

Desk’en er bemandet og 

åben for besvarelse af 

opkald.

Leverandørens Service Desk skal have 

følgende åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 08:00 – 16:00

Fredag kl. 08:00 til 15:00

Måles og dokumenteres af 

Leverandøren.

Telefonhenvendelser Henvendelser til 

Leverandørens Service 

Desk via telefon.

Personen, som henvender sig må ikke 

blive mødt af en optagettone.

Den gennemsnitlige telefonventetid må 

ikke overstige 60 sek. over en måned.

Telefonventetiden må for hvert enkelt 

opkald ikke overstige 5 minutter.

Måles og dokumenteres af 

Leverandøren i 

telefonsystemet inden for 

Service Desk’ens åbningstid.

Henvendelser via Mail og 

webformular

Henvendelser til 

Leverandørens Service 

Desk via mail eller 

webformular.

Personen, der henvender sig, skal 

modtage en personlig reaktion på 

henvendelsen indenfor 3 timer – enten 

med løsning eller med besked på, 

hvordan Service Request’en vil blive 

håndteret.

Måles i Leverandørens it-

system til Service Desk inden 

for åbningstiden.

Afslutning af sager i 2nd Level 

Support

2nd Level Support er den 

support, som umiddelbart 

kan ydes af Service Desk 

overfor den person, der 

henvender sig.

65 % af alle henvendelser opgjort for en 

måned ad gangen skal være afsluttet 

ved første henvendelse i 2nd Level 

Support i Service Desk.

Måles i Leverandørens it-

system til Service Desk inden 

for åbningstiden.



Kapacitetsbehov for FBS

Type Gennemsnit Minimum Maksimum

Transaktioner 222M 162M 271M

Gennemsnitlig svartid 62 ms 47 ms 79 ms

Unikke brugere 615K 250K 915K

Antal lånere 3,925M 3,850M 3,990M

Aktive lån 5,875M 4,445M 6,425M

Reserveringer 675.000 530K 800K

Materialer 51,1M 50,5M 51,5M

Incident henvendelser 91 67 130

Support henvendelser 112 77 150

Tabel viser månedligt gennemsnit sep 20 til aug 21 samt maksimum og minimum i perioden



5. DET SKER NU:

BOOK 1:1 MØDER



Det sker nu

Vi sætter gang i markedsdialogen

KOMBIT er interesseret i leverandørernes 

input med hensyn til både eksisterende 

funktionalitet og muligheder med hensyn 

til de nye behovsområder, samt med 

hensyn til forventet økonomi.

KOMBIT opfordrer leverandørerne til på 1:1-møderne at forevise mulige løsningsskitser, eventuelle referencer, eller 

eksisterende løsninger, som er relevante med henblik på Fælles Bibliotekssystem.

Du kan læse mere om, hvordan du booker møderne her.

https://kombit.dk/content/leverand%C3%B8rer-inviteres-til-webinar-og-11-m%C3%B8der-om-udbud-af-f%C3%A6lles-bibliotekssystem-fbs


6. EVENTUELT


