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REFERAT 

 

 
FBI Faggruppe, 10. juni 2020 

Deltagere: FBI Faggruppe (samtlige medlemmer) 

KOMBIT (JMJ, PSA, RAV) 

  

Afbud:  Ingen 
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1. Godkendelse af seneste referat  

Der var ingen kommentarer til det fremsendte referat. 

2. Kort orientering om kommende fokus 

KOMBIT orienterede om fokusområder for kommende projekter i DBC.  

Disse er bl.a.  

• Øge udlånsantallet 

• Bedre brugerfokus 

• Indløsning af teknisk gæld 

 

I et af de store kommende projekter (bibliotek.dk) udmønter det sig i en tilgang i 

form af  

• Værk-landingpage (i første omgang uden RDA) 

• Forsimplet søgning og rankering (ét-felt-søgning) 

• Inspiration  

• Suggester 

3. Indkomne løsningsbeskrivelser 

• FBI-16 SMAUG-ADMIN 2.0 

Faggruppen indstiller at FBI-16 går videre i processen. Dog ønskes – om muligt 

– en redegørelse af, hvor mange timer der spares i supporten. 

• FBI-36 Simple Search prototype 

Det blev pointeret, at Simple Search ikke må erstatte den mere avancerede 

søgning, men fint kan leve parallelt med. 

Faggruppen indstiller til at FBI-36 går videre i processen. 

• FBI-39 Basismigrering - Danprod, Emnekorrektur 

Det var uklart hvad formålet præcist er med løsningsbeskrivelsen. 

Løsningsbeskrivelsen fortæller, at der kan høstes emneord hvorefter der 

sendes en mail. På den baggrund virker løsningen for dyr.  

Det fremgår ikke tydeligt hvad behovet er. 

Der ønskes en præcisering af ændringsønsket på baggrund af ovenstående 

kommentar. 

• FBI-41 VIP-GUI - foranalyse (brugerinddragelse) 

Der var forslag om at inddrage muligheden for rettighedsstyring i VIP. Dette vil i 

så fald være et nyt ændringsønske der skal indskrives i 

ændringsønskeportalen.  

Faggruppen indstiller at FBI-41 går videre i processen. 
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4. Indkomne ændringsønsker 

De indkomne ændringsønsker blev vurderet i forhold til om de skal til videre analyse 

eller afvises. 

Der var generel diskussion af DKABM (som mange ændringsønsker er relateret til), 

og der er generel interesse for at udfase DKABM til fordel for DanMarc2-formatet.  

Der blev besluttet at igangsætte en analyse af konsekvenserne ved at skifte væk 

fra DKABM. 

5. Eventuelt 

5.1 Næste møde 

Der er aftalt møde på baggrund af input fra DBC. Dette møde udmeldes snarest 

muligt. KOMBIT er opmærksom på, at ikke alle vil have mulighed for at deltage.  

Derudover er aftalt møde 10. september (om muligt) hos KOMBIT.  

Indkaldelse og agenda fremsendes. 

5.2 Accepttest 

Der blev orienteret om at faggruppen er meget velkommen til at deltage i relevante 

accepttests. Der er pt. Indkaldt til 4 accepttests. KOMBIT fremsender dagsorden, 

når disse forelægger.  

• 24/6 

• 25/8 

• 27/10 

• 15/12 

5.3 Strategiarbejde 

Jesper orienterede: Snarest mulig efter sommerferien, igangsættes et 

strategiarbejde på FBI-området. Faggruppen vil blive inviteret med til aktiv 

deltagelse heri. 


