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1. Velkommen 

Jesper Munch Jespersen bød velkommen og gennemgik dagsordenen for mødet. 

2. Indstillinger til godkendelse i FBI 

Pernille Saul gennemgik de fire FBI-indstillinger, som alle har relation til søgning og 

visning: 

FBI-43: Fiktive figurer 

Biblioteksbrugere efterspørger i stigende grad materialer med en specifik hovedperson i 

den gennemgående rolle eller materialer, der foregår i et bestemt univers. For mange 

brugere er navnet på en sådan hovedperson en naturlig indgang til at søge i 

biblioteksbasen. Dette behov tilgodeses imidlertid ikke systematisk i dag. Da der ikke 

tidligere har været etableret en praksis for at registrere denne type data på en ensartet 

og struktureret måde. Brugeren oplever derfor et lidt tilfældigt resultat afhængig af 

hvordan materialer er blevet registreret. 

 

Denne ændring vil ændre på det, og give mulighed for at søge på fiktive figurer på en 

struktureret og konsistent måde. Ændringen er relevant i forhold til folkebibliotekernes 

strategiske fokus på søgning og visning samt forbedring af oplevelsen for låneren. 

 
Ændringsønsket (option B – 150 fiktive figurer) blev godkendt af prioriteringsudvalget. 
 
Prioriteringsudvalget ønsker at se, hvordan behovet for fiktive figurer udvikler sig 
herefter, før det kan tage stilling til yderligere udvidelser af omfanget af fiktive figurer. 
 
FBI-46: BDI-006 Webservice til udstilling af metadata på værkniveau 
Ændringen er en del af strategien for “Udvikling af 3. generation af bibliotek.dk og 
søgeplatformen” og er en forudsætning for at kunne etablere en ”værk-landingpage” i 
bibliotek.dk (og andre borgervendte grænseflader). En værk-landingpage samler alle 
manifestationer af et materiale på én værk-side, så der ikke er individuelle sider for e-
bog, den fysiske bog, film, artikel, blindskrift-versionen etc. 
 
Grænsefladers muligheder for at vise værkdata fra brønden (Open Search) er i dag 
begrænsede til en samling af enkelte poster, der udleveres som hørende til samme 
værk. Egentlige værkdata udleveres ikke. 
 
Denne ændring gør det muligt at udstille værker i alle borgervendte løsninger i 
biblioteksverdenen på en mere brugervenlig måde end i dag. 
 
Ændringsønsket blev godkendt af prioriteringsudvalget. 
 
 
 
 
FBI-51: BDI-007 Bibliotek.dk: Værk-landing-page for skønlitteratur 
Ændringen er en del af strategien for “Udvikling af 3. generation af bibliotek.dk og 
søgeplatformen”. 
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Et stigende antal biblioteksbrugere lander direkte på en værkside, når de søger via 
Google eller en anden søgemaskine, hvorfra brugerne kan klikke sig til bibliotek.dk. Da 
bibliotek.dk ikke har en specifik værk-landing page, bliver brugeren blive ledt til en side 
med en såkaldt manifestation af værket. En sådan side har ikke et unikt værk-ID, og 
derfor kan brugeren opleve at lande på en side for en lydbog uden mulighed for at finde 
frem til f.eks. den fysiske udgave af bogen. 
 
Værk-landingpage vil give en bedre brugeroplevelse for brugere af bibliotek.dk samt 
øge søgemaskinernes kvalitet af linket og dermed sætte sider fra bibliotek.dk endnu 
højere i søgeresultatet. 
 
Ændringsønsket blev godkendt af prioriteringsudvalget. 
 
FBI-55: Netpunkt: Mulighed for at bestille flere eksemplarer af en titel 
Til håndtering af bl.a. bestillinger fra læsekredse ønskes mulighed for at kunne bestille 
flere eksemplarer af en titel fra forskellige biblioteker - på én gang. Skal der bestilles 
flere eksemplarer i dag, skal de bestilles enkeltvis, hvilket er tidskrævende og potentielt 
fejlbehæftet.  
 
Løsningen vil give en stor tidsbesparelse for bibliotekspersonalet i forbindelse med 
reserveringer til læsekredse. 
 
Ændringsønsket blev godkendt af prioriteringsudvalget. 
 
Videreudviklingsbudget 
Jesper Munch Jespersen orienterede om videreudviklingsbudgettet 2020 for 
henholdsvis FBI og FBS. For FBI er alle 14.500 timer realiseret eller forventes realiseret 
på nuværende tidspunkt. For FBS er der ca. 180.000 DKK tilbage af budgettet på ca. 
8,3 mDKK. 
 

Prioriteringsudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

3. Økonomi i rammearkitekturen (ØiR) (FBS) 

Katrine von Freiesleben orienterede om status for den nye ØiR-integration til 

debitorsystemerne. 

Københavns kommune, KMD, KOMBIT og Systematic har testet integrationen for 

Københavns kommune i oktober. Testen er forløbet godt, og der er ikke fundet 

væsentlige fejl. Alle parter er tilfredse med resultatet. 

Migrering af data for København sker ultimo november. 

Katrine von Freiesleben forklarede, at flere kommuner har fremhævet, at det bliver en 

udfordring for kommunerne, hvis betalingsmulighederne bliver vanskeliggjort i 

forbindelse med overgangen til ØiR-integration til debitorsystemerne. KOMBIT arbejder 

på at finde en løsning på dette problem. 
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Prioriteringsudvalget tog orienteringen til efterretning. 

4. Eventuelt 

Næste møde er den 25. januar 2020.  

Prioriteringsudvalget foreslog, at KOMBIT udsender materiale tidligere end de typiske 

fem dage. KOMBIT vil overveje muligheden for dette, herunder om materiale kan 

udsendes i flere omgange forud de enkelte møder. 

Birgitte Reindel spurgte til videreudvikling i forhold til folkeskolerne. Jesper Munch 

Jespersen forklarede, at fokus lige nu i BDI ikke direkte er rettet mod skolerne. I regi af 

FBS har man i de sidste år leveret en række ændringer til fordel for skolerne – fx er 

man overgået til Cicero Surf. I forbindelse med den kommende produktstrategi vil det 

være oplagt at vurdere om der kan iværksættes yderligere tiltag – evt. i regi af FBI. 


