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1. Delegering (heldagsworkshop) 

Workshop til at behandle behov og ønsker indenfor muligheder for at overdrage 

(uddelegere) ansvaret for udvalgte dele af administrationen i Fælles 

Bibliotekssystem (FBS) til andre.  

Eksempler kunne være: 

• Et centralt bibliotek kan købe ind for udvalgte biblioteker 

• Et centralt bibliotek kan varetage udvalgte funktioner for en eller flere andre 

biblioteker 

• Et folkebibliotek kan overtage dele af administrationen for et PLC 

• En kommune kan overtage administration af en anden kommunes 

bibliotek(er) 

 

2. Materialeindkøb og håndtering (heldagsworkshop) 

Workshop til behandling af behov indenfor materialeindkøb og håndtering. Vi 

behandler bl.a. følgende emner: 

• Materialevalg  

• Materialemodtagelse  

o Accession/klargøring 

o Generering af materialenummer 
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o Katalogisering 

o Betaling til leverandør (faktura) 

o Automatisk modtagelse af tidsskrifter 

• Materialeadministration  

 

3. Udlån, aflevering og kassation (heldagsworkshop) 

Workshop til behandling af behov indenfor udlån, aflevering og kassation. Vi 

behandler bl.a. følgende emner: 

• Lån og aflevering 

o Reservation (behandles i stedet ved 4. workshop) 

o Udlån og aflevering F2  

o Fornyelse F2  

o Udskrifter 

• Påmindelser og kommunikation  

• Kassation 

• Generering af gebyr og erstatninger 

 

4. Reservation og Booking (heldagsworkshop) 

Workshop til behandling af reservation og booking. De to emner behandles på 

samme workshop, da der har været ønsker fremme om større sammenhæng 

mellem reservation og booking. Vi behandler bl.a. behov indenfor følgende emner: 

• Reservation F2  

• Booking af materialer F4  

o Opret og udlån 

o Forlængelse og sletning 

o Ruteplan og kalender 

o Udskrifter 
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o Ønske om fremtidigt sammenhængende modul til booking og reservering 

• Elektroniske pluklister 

 

5. Fjernlån (heldagsworkshop) 

Workshop til behandling af behov og problemstillinger omkring fjernlån. Vi 

behandler bl.a. følgende emner: 

• Oprettelse, modtagelse og fornyelse af fjernlån 

Herunder også: 

• Aflevering af fjernlånt materiale 

• Kørselsordning 

 

6. Låneradministration (halvdagsworkshop) 

Workshop til behandling af behov omkring håndtering af lånere 

• Personer, virksomheder, grupper mm. 

o Opret og vedligehold 

o Registrering af økonomisk ansvarlig 

o Udskrifter 

o Verificering af CVR  

• Revisionslog  

 

7. Søgninger, statistik og udtræk (heldagsworkshop) 

Workshop til behandling af behov omkring søgninger, statistik og udtræk. Vi 

behandler bl.a. følgende emner: 

• Søgemulighed og visning af søgeresultat 

o Søgning i bibliografiske poster 

o Søgning i beholdning 
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o F2 Søgning + F5 Lister 

• Statistik og udtræk  

o Udtræk til Danmarks statistik og FAKTOR 

• Åbne data (transaktionsdata) 

o Adgang til egne data (LIS) 

o FLIS 

 

8. Skole biblioteksportal (heldagsworkshop) 

Workshop til behandling af behov til skolernes biblioteksportal. Dvs. online udstilling 

af PLC’ers biblioteks- og undervisningsmaterialer, det nuværende Cicero surf og 

konfiguration (F12)  

Vi behandler bl.a. følgende emner: 

• Fremsøgning af materialer 

• Bestilling og reservering 

• Fornyelse og booking 

• Visning af lånerstatus 

Undersøgelsespunkter 

• Behov for selvstændig opsætning i PLC’er 

o Findes der PLC’er, der selv opsætter? 

o Er løsningen delegering eller administrativ del i Skole OPAC? 

• Manuel udlån/aflevering på skoleområdet 

o Er fremtiden afleveringsautomater på skolerne? 

 

9. Relations- og kommunikationsmodul (halvdagsworkshop) 

Workshop til behandling af behov til et evt. fremtidigt relations- og 

kommunikationsmodul. Vi behandler bl.a. emnerne: 

• Mulighed for at udsende kampagner 
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• Mulighed for at oprette mailgrupper 

• Vedligeholdelse af informationer om låneres præferencer 

• Samtykke fra lånere til udsendelse af kampagner/nyhedsmails 

• Evt. selvbetjeningsmodul til vedligeholdelse af præferencer og samtykke 

 

10. Administration (halvdagsworkshop) 

Hensigten med denne workshop er at se på behov omkring anvendelse af 

administrationsopsætninger i det kommende FBS. 

Workshoppen vil ligge sidst i forløbet, og diverse ønsker og behov til konfiguration 

mv. forventes at opstå på de workshops, hvor et konkret emne behandles.  

Formålet med denne workshops er derfor at samle op og diskutere behov, der ikke 

er dækket på andre workshops. 

 

 

 


