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1. Godkendelse af seneste referat 

Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer 

2. Ny governance 

Den øgede mødefrekvens blev modtaget med udelukkende positive 
tilkendegivelser. Rasmus indkalder.  

Der er udbredt ønske om at mødes når det er muligt. 

Rasmus opsamler løbende spørgsmål og svar i fælles-biblioteket.  

Faggruppen vil blive inddraget i strategiarbejdet, når KOMBIT er klar med første 
udkast.  

3. Indkomne løsningsbeskrivelser 

De indkomne løsningbeskrivelser blev diskuteret. Følgende blev vedtaget:  

Det anbefales at indstille FBI-43 Fiktive figurer og FBI-46 Webservice til 
udstilling af metadata på værkniveau til Prioriteringsudvalget uden yderligere 
kommentarer.  

Det anbefales at fortsætte arbejdet med FBI-45 System til automatisk etablering 
af eksperimentelt setup til søgning uden yderligere kommentarer. 

Det anbefales at fortsætte arbejdet med FBI-50 Bibliotek.dk: Grafisk design og 
udvikling af design system, men det præciseres, at Faggruppen anbefaler en 
øget brugerinddragelse både i omfang og udvalg, så forskellige fag- og 
brugergrupper i højere grad bliver hørt, samt at bredden af brugere øges, så 
udvalget bliver mere varieret. Evt. også vha. en invitation til tilfældige brugere af det 
nuværende bibliotek.dk. 

FBI-40 Basismigrering: Danprod, Ugekorrektion er godkendt til udvikling, da den 
er en del af en større samling ændringer der tidligere er godkendt.   

4. Indkomne ændringsønsker 

De indkomne ændringsønsker kan opsamles i nogle grupper:  

• FBS-relaterede: Bliver sendt videre til FBS 
• Input til nyt netpunkt.dk: Vil blive opsamlet og gemt som input til nyt 

netpunkt.dk, når dette sættes i gang. 
• Ændringsønsker med relation til DDB CMS NEXT: Rasmus får en initiel 

tilbagemelding fra DBC, så faggruppen kan have en mere kvalificeret 
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diskussion om ønskerne. Disse vil blive diskuteret ved førstkommende 
lejlighed. 

• Diverse 
o #680: CULR: Funktionelle typer på lokale lånerID’er fra FBS: Der 

bestilles en løsningsbeskrivelse på denne. 
o #683: OpenSearch hit count tilrettes: Der bestilles en fejlrettelse af 

denne – alternativt en løsningsbeskrivelse hvor der gives mulighed 
for at specificere hvilken tællemetode der ønskes. 

o #712: Adgangsplatformen: Tilgængelighed WCAG: Denne er 
blevete udbedret og er allerede tilgængelig i Adgangsplatformen. 
Løsningen er dog ikke blevet accepttestet, så der er potentielt 
stadig mangler.  

5. Eventuelt 

5.1 Næste møderække 

Rasmus indkalder til møderne som beskrevet 

5.2 Accepttest 

Når der er udmeldt en detaljeret dagsorden, indkalder Rasmus, så det er muligt at 
møde ind på dele af accepttesten. 

5.3 Andet 

Arni fortæller at Google har givet øget mulighed for at specificere værker i Google-
search og giver nu mulighed for at komme direkte til bestil-siden på det lokale 
bibliotek eller bibliotek.dk. Materiale herom kan ses her: 
https://developers.google.com/search/docs/data-types/book 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fsearch%2Fdocs%2Fdata-types%2Fbook&data=02%7C01%7C%7Cbc7993ef37e346dce45908d85566b101%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637353246863165925&sdata=rYStt1QRoaIDk8uIpbYbkZwiW1MR0fvwPHz3daPW3MY%3D&reserved=0
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