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1. Gennemgang af Den Åbne Platform v/ Søren Vibjerg, DBC  

Søren Vibjerg gennemgik Den Åbne Platfom (DÅP’en) – præsentationen 

vedlægges referatet. 



 

KOMBIT A/S   Halfdansgade 8   2300 København S   Tlf 3334 9400   www.kombit.dk   kombit@kombit.dk   CVR 19 43 50 75 Side 2/4 

2. Indkomne ændringsønsker 

#BDICR-743 Webarkiv udstilles via Den Åbne Platform. Fremsat af Det Digitale 

folkebiblioteker. 

Godkendt til videreudvikling. 

#BDICR-745 Opslag med faustnumre i ny værk service 

Godkendt til videreudvikling. 

#BDICR-746 Opslag med mere end et værk ID i ny værk service. 

Godkendt til videreudvikling. 

#BDICR-750 Nyt facetindeks til filtrering af søgeresultater på range af årstal.  

Godkendt til videreudvikling og ønsket ændres til også at omfatte andre relevante 

indekser. 

På baggrund #BDICR orienterede KOMBIT om, at DBC har konstateret, at 

arbejdsteorien om, at OpenSearch som basis for avanceret søgning i bibliotek.dk 

ikke holder. Det nye bibliotek.dk får et søge- og vissystem baseret på værker, hvor 

OpenSearch er baseret på manifestationer med et værkbegreb bygget ovenpå. 

Dette giver en anden tilgang til indeksering og visning af poster. OpenSearch’s 

måde kan ikke håndteres i den nye grænseflade sammen med den nye 

værkvisning. 

DBC går derfor nu i gang med at 

• Afdække kundernes/slutbrugernes behov. F.eks. søgesprog, indeksernes 

indhold, dokumentation osv. 

• Få erfaring med hvor langt den nuværende simple search rækker til at 

dække kundernes behov. 

• Beskrive og implementere den infrastruktur, der skal til for at understøtte 

behovene. 

• Betrygge FFU’erne i at den nye tilgang til en løsning, også er det de 

efterspørger. 

Leverancen af avanceret søgning i bibliotek.dk er derfor flyttet til ultimo 2021.  

KOMBIT påpeger overfor DBC, at alle relevante interessenter skal inddrages i dette 

arbejde, og at der skal være maksimal fokus på FFU’ernes behov.  

Rolf: Der mangler en plan for, hvad der skal være muligt i hhv. simpel og avanceret 

søgning. 
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Leif Andresen, KB: Vigtigt at eksisterende funktioner i OpenSearch ikke glemmes i 

det videre arbejde med de nye søgeservices. 

Per Kjær, Aarhus: Der er behov for en præcisering af forskellene på simpel og 

avanceret søgning. 

Rolf Madsen, Det Digitale Folkebibliotek: Funktionaliteten i OpenSearch skal med i 

de nye søgeservices. DBC skal på banen og komme med en plan. 

Faggruppen konkluderede, at avanceret søgning i bibliotek.dk skal indeholde 

funktionaliteter, som nu findes i Open Search. 

Vedhæftet referatet: 

Hvad er Simple Search og Open Search? 

Brug af indekser i bibliotek.dk i perioden 2020-06-01--2021-06-01. Dokumentation: 

https://danbib.dk/brondindekser. 

Efter mødets afslutning har Leif Andresen fremsendt følgende kommentar: 

Ved nærmere eftertanke og efter en gennemgang af den med referatet udsendte 

Hvad er Simple Search og Open Search? så er jeg meget betænkelig ved en vej 

frem, hvor DBC prøver om behov for avanceret søgning og studierelevant søgning 

så alligevel ikke kan håndteres med Simple Search. Den holder ikke. Den udsendte 

sammenligning viser det meget tydeligt. Så vidt jeg kan se, så er der to nødvendige 

konsekvenser af DBCs udmelding:  

• den nye bibliotek.dk grænseflade skal både anvende Simple Search og 

Open Search 

• Open Search skal opdateres til at kunne anvende den nye værkvisning 

Da det er blevet et aksiom, at den professionelle brugergrænseflade skal lægge sig 

op ad bibliotek.dk, så er jeg meget forbeholden for en udvikling, som måtte betyde, 

at den nye værkhåndtering i praksis ikke kan bruges i netpunkt. 

3. Eventuelt 

Kommende møder. 

FBI faggruppemøder 

• 31. august 2021 

• 26. oktober 2021 (Fysisk møde i Halfdansgade 10, 2300 København S). 

Accepttest 

https://danbib.dk/brondindekser
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• Accepttest for Q3: 14. september 2021 

• 1. accepttest for Q4: 5. oktober 2021 

 

Per Kjær forespurgte om status ÆØ #740 Institutionslogin. KOMBIT oplyste, at 

ændringsanmodning til FBI er under udarbejdelse. 

Faggruppen ønskede, at mødet i oktober blev et fysisk møde – opdatering af 

indkaldelse er efterfølgende udsendt. 

KOMBIT oplyste, at Eli Greve udtræder af FBI faggruppen med udgangen af 

august, da Eli har valgt at gå på pension. 

KOMBIT takker Eli for det store engagement og arbejde, som Eli har lagt i 

faggruppen og ønsker alt godt fremover. 

I henhold til kommissoriet vil der med Elis afgang være to ledige pladser i 

faggruppen. KOMBIT vil i løbet af efteråret indhente interessetilkendegivelser med 

henblik på at rekruttere nye medlemmer til faggruppen. 

Fremadrettet vil mødefrekvensen i FBI faggruppen blive reduceret til 4 årlige 

møder, jf. kommissoriet. Løsningsbeskrivelser vil forsat blive fremsendt løbende til 

fagligt review. 

 

 


