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1. Velkommen og bordet rundt 

Mødet blev indledt med”bordet” rundt.   

Bent Sejersen, AarhusBibliotekerne: Stort antal sygemeldte kolleger pga. Covid-19. 

Leif Vindbjærg Nielsen, PLC – Pædagogik & Læring, Vejle: Pædagogisk Center 

bringer stadig materialer ud til skolerne, som er åbne for elever indtil 5. klasse. 

Rikke Petersen, Gladsaxe Bibliotek: Adgang for reservering og afhentning af 

materialer, der er hjemme på Hovedbiblioteket 

 

Lise Viggers, Aalborg Bibliotekerne: Centralbiblioteket ekspederer bestillinger til 

kørselsordningen.  

Randi Gjermandsen, Københavns Biblioteker: Københavns Biblioteker er helt lukket 

ned indtil 4. januar. Centralsorteringen er flyttet til Albertslund, hvor enkelte ansatte 

arbejder med at sætte systemet op. 

Sesse Nisted Atkin, Ishøj bibliotek: Holder åbent en time om dagen for afhentning af 

reserveringer. Bibboksen på Ishøj Torv har ekstra stor efterspørgsel i denne tid. 

Gitte Gordon, Roskilde Bibliotekerne: Bibliotekerne ekspederer bestillinger til 

kørselsordningen, foretager materialeindkøb, har take-away reserveringer og giver 

mulighed for at kontakte en bibliotekar på telefon og mail i tidsrummet 9-15 på 

hverdage. 

Jens Vejlstrup, LollandBibliotekerne: Bibliotekerne holder lukket til og med 3. 

januar. 

 

2. Status på ØiR debitor version 3  

Helle Krogh Kristensen, KOMBIT orienterede om testforløb og  implementering af 

ØiR Debitorintegration i Københavns Kommune. Implementeringen er forløbet godt, 

og KOMBIT følger driften nøje i de kommende måneder. 

 

Planlægning af udrulningsplaner for de øvrige kommuner er i gang og KOMBIT 

forventer at udsende nærmere information i januar. 

 

Der foregår en planlægning af test med Fujitsu til marts, 2021 og med EG 

forhåbentlig inden sommerferien 2021. 

 

Der er forsat dialog omkring betalingsmuligheder udover Mit betalingsoverblik og 

Min betalingsoversigt. 
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KOMBIT opfordrer alle til at følge med på siden Implementering af ØiR 

debitorintegration til FBS | KOMBIT og på FAQ om ØiR-debitorintegrationen til FBS. 

 

 

Randi Gjermandsen oplyste, at bibliotekerne skulle være opmærksomme på, at i 

Mit betalingsoverblik er kortbetaling kun muligt med Visa/Dankort. 

Borgere uden NemID kan betale via bankoverførsel og girokort. 

 

Randi orienterede også om, at KMD ikke opdaterer betalinger i realtid, men via 

natlig batchkørsel mandag til fredag. Opdatering i debitor af mellemværende 

overført fra FBS sker også via batchkørsel, så ny mellemværende vil typisk først 

kunne betales den kommende hverdag. 

 

Lise Viggers påpegede, at selv om de begrænsede betalingsmuligheder af mange 

biblioteker opfattes som en ulempe, opvejes dette for de store kommunens 

vedkommende af, at ressourcekrævende rutiner i forbindelse med manuel 

overførsel til debitor udgår.   

 

På spørgsmålet om alle kommuner skulle tage debitorintegrationen til FBS i brug, 

svarede KOMBIT, at KL har udtalt at alle bør tage debitorintegrationen til FBS i 

brug, men at KL ikke har sat en deadline. 

 

Sesse Atkin Nisted spurte om det var muligt at få udsat ibrugtagningen af 

debitorintegrationen, hvis kommunen ikke have ressourcer til implementering på det 

planlagte tidspunkt. 

Svaret er, at det vil blive muligt, men at det evt. vil påføre kommunen en ekstra 

udgift. 

 

Gitte Gordon spurgte om prisen (kroner/øre) for tage integrationen i brug. Der er 

ikke ekstra udgifter til FBS, men der kan muligvis være transaktionsomkostninger til 

debitorleverandøren. KOMBIT opfordrer bibliotekerne til at kontakte 

debitorafdelingen for at få svar på dette spørgsmål. 

 

3. Digital Post 

KOMBIT har bedt en række biblioteker og FBS faggruppen om en tilkendegivelse 

af, om der stadig ville være behov for udsendelse af Digital Post fra FBS fra august 

2023, når DIGST’s transitions komponent lukker ned. 

 

Fra september 2019 er det alene saldoopgørelser som udsendes med Digital Post 

og fra november 2020 vil saldoopgørelser også kunne udsendes via appen 

Biblioteket. 

 

De svar KOMBIT indtil videre har modtaget fra bibliotekerne er ikke entydige, og det 

samme gør sig gældende for svarerne fra en række af faggruppens medlemmer. 

Flertallet forventer dog, at de vil overlade al kommunikation til debitorsystemet,  

 

https://kombit.dk/indhold/implementering-af-%C3%B8ir-debitorintegration-til-fbs
https://kombit.dk/indhold/implementering-af-%C3%B8ir-debitorintegration-til-fbs
https://kombit.dk/fbsfaq
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Faggruppen anbefaler, at man afventer endelig stillingtagen til Digital Post fra FBS 

indtil kommunerne har taget debitorintegrationen i brug, dvs. omkring første halvår 

2022. 

 

4. Ændringsønsker til FBS 

1. Søgeforslag Open Suggestion Service 

DBC har meddelt, at servicen Suggester lukker ned og erstattes af Open 

Suggestion Service.  

 

Open Suggestion Service giver forslag til søgeord, fraser og stavning på 

baggrund af hvilke materialer, der findes i Databrønden til forskel fra Suggester 

som i øjeblikket anvendes i FBS og Cicero Surf, som filtrerer på 

biblioteksnummer. 

 

Når der ikke længere filtreres på biblioteksnummer, vil dette resultere i mange 

nul-hits. 

 

Faggruppen anbefaler derfor, at FBI fremsender en ændringsanmodning til 

DBC med henblik på, at Open Suggestion skal filtrere på biblioteksnummer. 

 

2. Ændringer til IMS 

I forbindelse med CPX0218 Opdatering af placering for flydende materiale ved 

'Tilgængelig'-skanning har flere IMS-biblioteker ønsket at få ændret, at FBS 

ikke skal opdatere afdelingen i forbindelse med anvisninger 

(getDestinationForItem). 

 

Faggruppen anbefaler, at denne ændring også kommer med i CPX0218. 

 

3. Bortkommet og Autoudlån 

KOMBIT opretter ændringsanmodninger på ”Status Bortkommet skal opdeles 

og kunne fremsøges” og ”Autoudlån af materialer som er bestilt af andre 

kommuner”.  

Bemærk af ændringsanmodningen på Status Bortkommet…” skal basere sig 

på filen fra den 22.oktober og IMS skal anføres som 3. part. 

 

4. Opsamling på behovsopgørelser på ændringer til fjernlån 

Der udestår stadig at få udarbejdet behovsopgørelser til en række 

ændringsønsker, som relaterer sig til fjernlån. Listen over disse udsendes med 

referatet. Modtager KOMBIT ikke respons på listen senest den 10. januar 

udgår disse ændringer. Fristen for indsendelse af behovsopgørelser er den 19. 

januar. Det skal pointeres, at I ikke skal beskrive løsningen, det gør 

Systematic, men I skal beskrive, hvordan det er i dag, hvordan I ønsker, det 

skal se ud i morgen og hvilket problem ændringen løser.  

 

 

5. (Ekstra punkt) Flere behovsopgørelser på fjernlån, jf. mail fra Randi 

Gjermandsen den 15. december 
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• BDI-1-34 afvises. 

• BDI-I-69 afvises 

• BDI-1-183 afvises 

• BDI-1-536 afvises 

 

Der oprettes ændringsanmodninger på: 

• Ændring til funktion Print/eksporter fra fjernlån  

• Låner afleverer ikke tilbage til det låntagende bibliotek, men på det 

långivende, hvorfor udlånet skal afleveres i FBS 

• 1.5,1.6 &2.2. skal manuelt kunne opdateres til 5.4 

• Statusskift for fjernlån ”Klar til afhentning” til afsluttet 

• Besked til låner skal kunne sendes direkte fra fjernlånsbilledet: 

Kommentar ændres til et generisk ønske om at kunne kommunikere 

med låneren fra FBS eller hvis behovsopgørelsen bibeholdes pga. 

mulighed for at sende standardsvar som i BOB. 

 

KOMBIT gjorde opmærksom på, at videreudviklingsbudgettet for de kommende år ikke 

er stort, så der vil muligvis igen skulle ske en prioritering af ændringsanmodninger til 

Fjernlån, når KOMBIT har modtaget priser for udarbejdelse af løsningsforslag. 

 

6. Gennemgang af nye ændringsønsker på ændringsønskeportalen 

 

Nye indkomne ændringsønsker til FBS blev gennemgået og status ændret til 

analyseres eller udvikles ikke. KOMBIT opdaterer status og uploader ny fil på 

https://kombit.dk/bdirettelser 

 

 

 

5. Videreudvikling  

Punktet udgik pga. tidsnød 

 

6. Eventuelt 

Punktet udgik pga. tidsnød. 

 

Næste møde: den 3. marts 2020 kl. 10-15 i KOMBIT, hvis det er tilladt at forsamles 

igen. 

https://kombit.dk/bdirettelser

