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1. Vision for søgning og visning /oplæg v. DBC og efterfølgende 
drøftelse 

DBC fremlagde ”Vision og strategi for søgning” – præsentationen 
vedlægges referatet som bilag. 

Faggruppen udtrykte generelt tilfredshed med Vision og strategi til søgning. 

Flg. blev bl.a. berørt og er ikke nødvendigvis et udtryk for FBI faggruppens 
samlede holdning: 

• Positivt, at der er fokus på værker, på brugerspor, på inddragelse af 
relevante aktører og på tidlig involvering i API’er. 

• Præmissen om at den alm. slutbrugere har haft dårlige betingelser i 
søgeadgangen gælder også for den professionelle bruger. 

• Forenklet datamodel må ikke forenkle indekseringen af data. 

• Økonomi – det er vigtigt, at paradigmeskiftet er udgiftsneutralt. 

• Fokus på at filtrere adgang til redaktionelt indhold. 

• Fælles vision for både search og discovery (informationssøgning og 
oplevelse). 

• Konteksten er vigtig i brugerspor. 

• Infrastrukturen skal indeholde komponenter som grænsefladerne 
herunder også bibliotek.dk kan trække på. 

• Ønske om at gå i dybden med de forskellige områder i strategien. 

• Mulighed for incognito at besøge grænsefladerne og bestille 
materialer. 

• Blandingen af fuldtekst og bibliografiske data kan medføre en 
skævhed og give for meget ”støj”. 

• Bibliotek.dk skal indtænkes i strategien, som en platform for 
biblioteksudviklingen. 

• Open Access 

• Visionen og strategien gør det for nemt for elever/studerende, dvs. 
gør dem ikke studiegenet. 
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FBI faggruppens medlemmer fremsender kommentarer til ”Vision og strategi 
til søgning” til KOMBIT.  
Frist for fremsendelse af kommentarer er den 15. april. 

 

2. Indkomne ændringsønsker 

#731 Ændringer til VIP-basen 
 
FBI faggruppen tilsluttede sig ændringsønsket. 

#736 To-faktor login og mulighed for fravalg af CPR-login 
 
FBI faggruppen tilslutter sig principielt ønsket om to-faktor login som en af 
flere login metoder på brugervendte biblioteksgrænseflader, men afventer 
mulighederne i MitID og i en kommende identity provider til login på 
netpunkt.dk 

3. Nedlæggelse af DanBib baseopdatering 

FFU’erne ønsker fortsat adgang til informationerne på DanBib 
baseopdatering. 

4. Eventuelt 

Næste møde den 21. april kl. 10.00 indledes med et temamøde om 
Adgangsplatformen og Den Åbne Platform (DÅP). 

 

 

 

 

 


