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Det nye bibliotek.dk  
– og automatisk fjernlån af egne materialer 



Program 

 

• Automatisk fjernlån af eget materiale 

• Det nye bibliotek.dk - migration - hvorfor? - tidsplan og dobbeltdrift 

• Grænsefladen til det nye bibliotek.dk 

• Databrønden – hvad er med? Opdatering? 

• Det videre arbejde med bibliotek.dk migration 

• Webservices 

• Forsideservice, ADHL, Lånertjekservice, Open User Status osv. 

• Bestil-services og Open Agency (VIP), OpenFormat (visning) 

• Bestil-funktioner i øvrigt 



• Formål med arbejdsgruppe: at undersøge om der kan skitseres en 

for alle brugbar model for automatisering af bestillinger på egne 

materialer  

• Især skønlitteratur, film, kogebøger, livsstil og biografier har lange 

reserveringskøer. De fleste er væk inden for ca. 1 år. 

• Formålet med en evt. automatisering er  

- at reducere det manuelle arbejde der rent faktisk foregår i dag 

- forbedring af servicen over for borgerne 

MEN det skal ske uden at påføre nogen biblioteker en voldsom 

stigning i antal fjernlån.  

 

Det er gruppens opgave at undersøge om det kan lade sig gøre at 

finde egnede parametre til at opfylde dette. 

Automatisering af eget materiale  
– et bibliotek.dk projekt 2013 



• De 9 biblioteker i arbejdsgruppen har testet automatisering af egne 

materialer for at se hvor mange ekstra titler der ville bliver fjernlånt  

– og om det er rimeligt at gøre det.  

Og derefter drøftet konklusioner i fællesskab.  

• Konklusionen var: en hel del lånere vil få materialet hurtigere! 

Men der er forskellige meninger om parametrene. 

 

Forslag til et forsøg (samme parametre som testen): 

 

Resultat efter test 

 1. Der laves kun automatisk fjernlån af denne type hvis materialet er 

hjemme der hvor det skal lånes   

 2. Der laves kun automatisk fjernlån af denne type hvis materialet er mere 

end 365 dage gammelt. Måske mindre for faglitteratur 

 3. Der skal være min. 10 dage fra d.d. til eget materiale hjemkommer, før 

man sætter et automatisk fjernlån af denne type i gang. Måske sættes op 

til 14 dage 

 

Et étårigt forsøg med éns parametre for alle (det er frivilligt om man er 

med) er aftalt med Kulturstyrelsen – arbejdet er i gang! 



Det nye bibliotek.dk - hvorfor migration og services? 

 

• Bibliotek.dk’s kode er 13 år gammel 

• Fra 2010 har styrelsen og DBC været enige om at 
migration til andre platforme var nødvendig 

• Fra ILS til OLS – DBC strategi de sidste 5 år – 
serviceorienteret arkitektur og Open Source 

• bibliotek.dk og DanBib har fælles 
infrastrukturbibliotek.dk/beta er stadig en udviklingsversion! 

• Bibliotek.dk classic kører videre som hovedsite – formentlig 
til august/september 

• I løbet af 2013 vokser versionen med flere og flere 
funktioner, fejl bliver rettet, slutbrugere tester, I kommer 
med rettelser og forslag osv…. 

• Når hovedparten af funktionerne fungerer fint i beta-
versionen, skifter ”bibliotek.dk” så den peger på det nye 
bibliotek.dk - den gamle bliver så til bibliotek.dk/old 

• Når efterfølgende funktioner og brugerreaktioner er 
håndteret   lukker den gamle version - inden årets udgang. 

 



Grænsefladen - designet    

 

• Designbureau: 

Sorthvid.net 

• Enkelhed 

• Er det der nødvendigt 

at have med?  

• Løbende brugertests 

 



Grænsefladen søg-vis-bestil    

 

• En søgeboks + facetter til videresøgning 

• Flere søgemuligheder til udfoldning + specialsøgesider 

• Værker – underværker – manifestationer – et nyt niveau 

• Anmeldelser + Søg videre +ADHL + Brugerskabte data m.m. 

– ”gemmes” i faner  

• Login – ingen cookies (andet end til webstatistik) 

• Mindre personalisering 

• Bestil -  4 steps i stedet for 5 

• Alle features revurderes 

• Resultater fra brugertests indarbejdes løbende 

 



Databrønden 

 

• Hovedparten af det nuværende bibliotek.dk’s indhold er med  

• Basen opdateres fra ca. 1. juni på samme måde som bibdk 
classic (dvs. hele tiden) 

• Enheds- og værkmatch er ny 

• IKKE med endnu:  
- ”Retrobasen” (de retrokonverterede anmeldelses- og  
  artikelindekser). 
- Dansk Lokalbibliografi 
- m.m. 
De kommer med senere! 

• Poster der findes i marcformat lagres i marc og i DKABM.  

• Poster der ikke findes i marcformat lagres kun i DKABM 

 



Det videre arbejde med bibliotek.dk - status 

 

• Udvidet søgning, flere søgesider  nodesøgning  

• Se hvilke biblioteker…., Er materialet hjemme på mine favoritbiblioteker   

• Log ind med WAYF   og NemID  

• Overfør til referenceværktøjer  

• SB Kopiservice , Infomedia , Materialevurderinger  

• Læs mere om forfatteren, Find titler der ligner   

• Nyhedskarruseller 

• ADHL , brugerrating 

• Kurv  , flere indstillinger 

• Emneoversigt 

• Ny mobilversion 

• Suggestion service (skan, stavehjælp, autocomplete) 

• Relevansrankering m.m. 

• Indtil videre IKKE med: Share, Send videre til Google 

 

 



Hvad er en webservice?  

– og hvad kommer det mig ved? 

 

”A Web service is a software system designed to support 
interoperable machine-to-machine interaction over a network. It 
has an interface described in a machine-processable format 
(specifically WSDL). Other systems interact with the Web service 
in a manner prescribed by its description using SOAP-messages, 
typically conveyed using HTTP with an XML serialization in 
conjunction with other Web-related standards.” 

 

• Maskine-til-maskine 

• Maskinlæsbar beskrivelse 

• Standard-protokol: SOAP (Simple Object Access Protocol)  
via HTTP og indholdet pakket ind i XML 
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Bestil-udviklingen        

 

• Overgang til migreret bibliotek.dk betyder at værkbestil i 

bibliotek.dk nu er ÆGTE værkbestil 

• BOB svartidsproblemer – 1. del af forbedringer er 

gennemført – 2. del (hel ny indeksering) – er på vej 

• Bemærk de nye VIP-parametre (hvis jeres system kan 

honorere dem): skift afhentningssted, se 

afhentningsnummer og regninger. Se på 

http://profblog.bibliotek.dk/nyt-felt-i-vip-endring-af-afhentningssted. 
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Hvordan finder I den nye bibliotek.dk? – og info om services 

 

• bibliotek.dk/beta 

• Vent med at rapportere fejl 

• Vi sender danbib-info når vi 

gerne vil høre fra jer, fx om 

WAYF 

• Services: oss.dbc.dk 

 

• Artikel om ny bibliotek.dk og services i Revy 
http://rauli.cbs.dk/index.php/revy/article/view/3935 

• Artikel om PG og services på dbc’s hjemmeside 
http://www.dbc.dk/news/palle-viser-vej-for-ddb 

• Services: http://oss.dbc.dk 
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