
Den 12. maj 2022

Orienteringsmøde for biblioteks- og 

skolechefer



Spilleregler for webinar 

Hold din mikrofon slukket undervejs

Ræk hånden op eller skriv i chatten, hvis du vil stille et spørgsmål

Slå kamera og mikrofon til, når du siger noget



Katrine von 

Freiesleben
Projektleder 

Jesper Munch 

Jespersen
Forretningschef

Helle Krogh 

Kristensen
It-konsulent

Deltagere fra KOMBIT
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Formål med dagens møde

Kontrakten på Fælles Bibliotekssystem 

udløber med udgangen 2024.

Formålet med i dag er at klæde jer på, så I 

kan tage dialogen med jeres medarbejdere 

om, hvad vi skal i gang med.



Dagsorden

• Rammerne for udbud af nyt Fælles 

Bibliotekssystem

• Scope: Funktionalitet

• Tidsplan og proces
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RAMMERNE FOR UDBUD



Fælles udgangspunkt for udbud

• Stor tilfredshed med nuværende løsning

• Vi har et fælles udgangspunkt

• Vi kender hinandens samarbejdsrelationer

• Et anderledes forløb end sidst
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Vigtigt for udbuddet

• Gnidningsfri omstilling har betydning

• Kvalitet vægter højt

• Minimal indgriben i driften

• Holde omkostningerne nede – også i 

driften
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Fælles Bibliotekssystem skal understøtte

• Bibliotekernes mål om flere lån og lånere

• Effektivisering af bibliotekernes arbejdsgange

• Lave it-omkostninger for bibliotekerne
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SPØRGSMÅL?



SCOPE
FUNKTIONALITET



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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SPØRGSMÅL?



FBS arkitektur – overblik
Målarkitektur
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FBS LMS
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SPØRGSMÅL?



TIDSPLAN OG PROCES



Sommer

Overordnet tidsplan for udbud af FBS

2022 2023 2024

Udbudsproces

Udvikling (og udrulning)

Nuværende kontrakt

Udbudsmateriale

Tilslutnings-

aftaler

2 work-

shops

Markedsdialog

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
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Proces for orientering og 
involvering
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Vi vil orientere og involvere bredt

• Bibliotekschefforeningen

• Biblioteks- og skolechefer

• Medarbejdergrupper

• Fagforening

• KL

• Leverandører

• 3. parts leverandører

• DDF

• Central Biblioteker



Involvering skal ske gennem

• Orienteringsmøder

• Workshops 

• Indstationering(er)

• Høringer

• Pilot og accepttest



Organisering for udbuddet
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• BDI styregruppen har overordnet ansvar

• Følgegruppe af bibliotekschefer og 

kommunale chefer

• Følgegruppe til faglig sparring (5-6)

• Indstationering af kommunalt ansatte

• Workshoprække til funktionel 

behovsafdækning til forskellige emner 

med relevans for udbuddet 



Rammer for workshops

• Invitation bredt via nyhedsbrev 

• Vi vil gerne have rigtig mange til at melde 

sig

• Hvis man har viden og interesse for et 

område. Konkret hands-on viden

• Deltager på vegne af alle kommuner 

• 15-20 deltagere på hver workshop

• 1-2 fra den faglige følgegruppe skal 

deltage i hver workshop



Vi håber meget, 

at I vil opfordre 

jeres 

medarbejdere 

til at deltage!

Workshops

De første to heldagsworkshops er lagt i kalenderen. 
De afholdes i KOMBIT:

• Den 31. maj: ”Delegering” (administration på tværs af biblioteker).

• Den 9. juni: ”Materialehåndtering”.

En fuldstændig liste over workshops vil være klar snarest
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Opsamling på kommende aktiviteter

Vi har brug for, at jeres medarbejdere deltager i de kommende 
workshops

Inden kravspecificering ultimo 2022: 

Skarpere på pris og tilslutningsaftaler

Vi vil løbende orientere jer!
- også på årsmødet den 23. september 2022



Informationer om udbuddet

Hold dig opdateret 
på 

www.kombit.dk/indhold/komm
ende-udbud-af-fælles-
bibliotekssystem-fbs

Tilmeld dig vores 
nyhedsbrev

www.kombit.dk/nyhedsbreve

Send en mail med 
dine spørgsmål

bibsys@kombit.dk

Kommende 

aktiviteter

Opdateret 

workshop-

oversigt
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http://www.kombit.dk/indhold/kommende-udbud-af-fælles-bibliotekssystem-fbs
https://www.kombit.dk/nyhedsbreve
http://www.kombit.dk/nyhedsbreve
mailto:bibsys@kombit.dk


SPØRGSMÅL?



Tak for i dag ☺



EVENTUELT


