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1. Velkommen og bordet rundt 

Roskilde er i gang med at gøre klar til implementering af ØiR og overvejer 

gebyrændringer og eftergivelse af gebyrer. 

Vil gerne i kontakt med biblioteker, som har erfaringer med kasseløsninger. 

 

Aalborg har takket nej til ØiR, primært fordi Fujitsu 2009 ikke har en 

betalingsgateway. 

Har kørt test med robotteknologi til overførsel af fordringer fra FBS til 

debitorsystemet og forventer at sætte robotterne i drift. 

 

Arbejder med to-go-ordninger under nedlukningen. 

 

2. Kassationsworkshop 

København og Aalborg meddelte, at de behov, som var blevet afdækket på 

workshoppen, var uden interesse for dem, da de anvendte livscyklus-modulet i 

IMS til materialepleje. 

Undtaget var dog behovet for CQL-søgninger kombineret med 

beholdningsoplysninger. 

København ønskede også, at det i forbindelse med materialeindkøb blev muligt 

at markere gl. udgaver til kassation og at de automatisk blev kasseret, når nye 

udgaver indgik. 

Automatisering fremfor manuelle processer er vigtigt for København. 

 

KOMBIT orienterede om, at der kun var begrænsede midler tilbage på 

videreudviklingsbiblioteket, og at det derfor bliver nødvendigt at prioritere 

benhårdt i ønskede ændringer. 

 

Det blev aftalt, at faggruppen vender behov for ændringer vedr. kassation med 

baglandet og vender tilbage til KOMBIT. Udgangspunktet er bilaget fra 

workshoppen evt. med tilføjelse af yderligere behov, som ikke kom frem på 

workshoppen. Tilbagemeldingen må også gerne indeholde en prioritering af, 

hvilke ændringer, som er vigtigst for at få kassation til at fungere i hverdagen. 

 

Deadline: 9. april. 

 

 

 

3. Fjernlån – gennemgang af behovsopgørelser 

➢ #70 Fjernlån status 1.4 – man skal selv kunne sætte ”udløbsdatoen”. 
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Menes løst – KOMBIT undersøger. 

 

➢ #678 F1-opgave, der viser at en låner har ændret sin interessedato på 

et fjernlån. 

 

Opdatering af interessedato bør ske automatisk. KOMBIT undersøger 

om det er en ændring til den danske specifikation af ISO 18626 eller om 

det er en ændring til FBS. 

 

 

➢ #141 Søgning i aktive fjernlån. 

 

Intet at bemærke 

 

➢ #483 Fjernlån – Statusdato i søgeoversigt. 

 

Både bestillingsdato og statusdato bør fremgå af oversigten. 

 

➢ #608 & #86 Status 3.4 skal have egen notifikations tekst og ikke udløse 

påmindelse om afhentningsfrist. 

 

Stort ønske i København 

 

➢ #589 Klikbart link fra fjernlånsID til Bob i F2- Fjernlån 

 

Stort ønske i Ishøj. Ændringen vil være til gavn for alle folkebiblioteker. 

 

Ovenstående er alle kandidater til videreudvikling – men nedenfor er listet de 

ændringer, som FBS faggruppen vurderer giver mest værdi: 

 

• #678 F1-opgave, der viser at en låner har ændret sin interessedato på 

et fjernlån 

 

• #589 Klikbart link fra fjernlånsID til Bob i F2- Fjernlån 

 

• #608 & #86 Status 3.4 skal have egen notifikations tekst og ikke udløse 

påmindelse om afhentningsfrist 
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4. Ændringsønsker til FBS 

 

Nye ændringsønsker: 

➢ #721 Brugeroprettelse af personer under værgemål. 

 

Afventer implementering af integration til DitmerFlex 

Flere medlemmer af FBS faggruppe påpegede, at de hellere havde set, 

at KOMBIT havde bestilt en generisk løsning. 

 

➢ #729 Det skal ikke være muligt at oprette en børnelåner, hvis ikke der er 

tilføjet en økonomisk ansvarlig. 

 

Analyseres – bemærk kan konflikte med Kombibiblioteker og PLC 

 

➢ #733 Ændre afhentningssted på opfyldt reservering 

 

Afvises. 

 

➢ #734 Markering til bevaring (skal ikke kasseres). 

 

Analyseres. Ønsket skal behandles under ændringer til kassation. 

 

➢ #735 Udvidede muligheder for automatisk fjernlånsskifte. 

 

Analyseres. KOMBIT drøfter den manglende overholdelse af GDPR 

med Systematic. 

 

Genbehandling: 

 

➢ #298 Differentieret standardpriser. 

 

KOMBIT opretter en ændringsanmodning. Drøftes med FBS faggruppen 

igen, når vi kender estimatet for udarbejdelse af løsningsbeskrivelse. 

 

5. Dobbeltpostkontrol 

KOMBIT orienterede om ny praksis for nedlæggelse af dobbeltposter 

udarbejdet af DBC. Forventes sat i drift i løbet af marts 2021 
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6. ØiR – status 

KOMBIT orienterede om status på ØiR. P.t. har 42 kommuner tilmeldt sig 

ØiR, og 17 kommuner har meldt fra. 

 

I DDB CMS vil bibliotekerne primo maj kunne vise mellemværender fra 

både FBS og kommunens debitorløsning og linke til kommunens 

betalingsløsning ”Mit betalingsoverblik” (KMD) eller ”Min betalingsoversigt” 

(Prisme) 

 

KMD er i gang med en rettelse, så der ikke bliver forsinkelser mellem KMD 

Opus og betalingsløsningen. 

 

KOMBIT arbejder på en fælleskommunal specifikation på en løsning til 

betaling i kommunerne – herunder bibliotekerne. 

 

 

 

7. Videreudvikling – status 

Intet at bemærke. 

 

8. Eventuelt 

• Kommende møder. 

Næste møde afholdes den 27. oktober – mødet den 15. juni udgår. 

KOMBIT indkalder til møde i den mellemliggende periode, hvis der 

opstår behov for det.  

 

• Netværksmøder. 

 

KOMBIT efterlyste indhold til netværksmøder for folkebibliotekerne. 

 

- Gennemgang af leverede ændringer til FBS 

- Gennemgang af ændringer til FBS i proces 

- Automodtagelse v./Bibmedia 

- Fakturaintegration – tips til opsætning og opmærksomhedspunkter i 

den daglige brug 

- ØiR 

- Produktnyheder fra Systematic 

 

• Andet 

Genåbning af folkebibliotekernes depotfunktion (E-depot). 
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