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Aarhus Kommunes Biblioteker 

• Hovedbibliotek 

• 18 
Lokalbiblioteker 

https://www.aakb.dk/bibliotek/harlev
https://www.aakb.dk/bibliotek/aaby
https://www.aakb.dk/bibliotek/hasle


Udvikling af bibliotekerne 

• Vi skal frigøre 
personaleressourcer til at 
skabe aktiviteter for 
borgerne 

• Formidle digitalt 

• Selvbetjeningsautomater 
fra 2001 

• Central sortering fra 2007 

• Effektiviseringer 

 

 



Et bibliotek er et stort lager 

• 870.000 materialer i alt i 
åkb på 19 biblioteker 

• 4,3 mill. udlån årligt på 
bibliotekerne i Aarhus  

• Rigtig mange forskellige 
varer   

• 73.000 materialer i Risskov 
med 50.000 varenumre.  

 

 



Vores internetshop 

Kunderne bestiller og vi leverer 

• 80.000 reserveringer på samme tid 

 

• 770.000 reserveringer årligt 

 

• 10.000 kg materialer køres årligt mellem 
bibliotekerne 



Det skulle blive bedre 

• ”Den står ikke på hylden”  Borgere og især 
medarbejdere brugte meget tid på at lede 
efter materialer, som ikke er på plads 

• Medarbejderne håndterede afleveret 
materialer ved flere berøringer, det udgjorde 
ca. 1/3 af personaletimerne:  København 42,5 
%, Aarhus 34,5 % 

• Flydende materialesamling med ret til at låne 
og aflevere hvor man ønsker det. 

 



 
Hvorfor flydende samling? 

 
• Større variation i (Lokal)bibliotekernes 

samlinger 

 

• Mindre uproduktiv transport 

 

• Spare tid og penge 

 

 

 

 



Fakta om Intelligent 
Materialestyring 

• Udviklingsprojekt til 16. mill. kr.  

• Finansieret af Aarhus kommune, Københavns 
Kommune og Velfærdsfonden (10,9 mill.) 

• Lyngsoe Systems som systemudvikler og 
partner 

• 3 år undervejs – 2011 til 2014, men hvornår 
forsvinder de trykte materialer eller gør de? 

 

 



Rationaliseringsområder 

• Et samlet system der effektiviserer arbejdet på 
områder der ikke umiddelbart synes 
sammenhængende. 

• Styring af flydende materialebestand 

• Påpladsætning af materialer 

• Fremfinding af bestilt materiale 

• Depoter 

• Central sortering 

 



Styring af flydende samling 
 



 
Spørgsmål som kan besvares ved brugen af IMS 

 
 Hvor er materialerne? 

 Hvor er der mest brug for 
materialerne? 

 Er der materialer nok på 
hylderne? 

 Hvor kan udlånaf 
materialerne bedst foregå 

 Hvor sker håndteringen af 
afleveret materiale mest 
hensigtsmæssigt? 

 

 

 

 

 



IMS workflow og smartphones 

 

▫ Online reservationslister 
som kun indeholder 
materialer på hylderne 

▫ Lavt antal materiale 
scanninger 

 

 



Flyd koder – en ny opdeling af 
samlingen 

• Afghan Alle Arab Hovedbibliotek og hotel 
Mellem Store Tamil Tyrk Ualle Udlfag Umell 

• Alle : alle biblioteker 

• Mellem: mellemstort bibliotek 

• Store : large libraries 

• Ualle : ung materiler til alle biblioteker 

• Alle materialer har en kode 

 



Hylde ledelse 

• Maximum og minimum indhold af 
materialer på hylderne 

 

• Maximum og minimum antal ex af den 
enkelte titel 

 

• Automatisk opfyldning fra 
materialehotellerne når der er for få 
materialer på hylderne 

 



Hoteller og kaos 

• Materiale hotellerne 
regulerer hylderne mod 
overfyldte og for få 
materialer. Automatisk!  

• Materialerne scannes til 
position 

• 100 % udnyttelse af 
hylderne 

• Reservationer ekspederes 
straks 

 



Hvad mere får vi ud af IMS 

• Detaljerede data om materialernes bevægelse – 
mulighed for at lave analyser over trends I brugen 

 

• Centrale lokalt skabte data som giver viden der kan 
danne grundlag for beslutninger om materialerne 

 

• Præcise informationer om hver enkelt materiale 

 

• Bedre fysisk arbejdsmiljø 



Nye arbejdsgange 

• Bedre redskaber – 
bedre lister, ikke gå 
forgæves, tilpasning 
til det enkelte 
bibliotek 

• Mobilt udstyr – 
mobiltelefon - 
mobiltelefoni 

 



Det opnåede vi 

• Besparelse af tid i forhold til 
materialehåndtering 

• Fra 34,5% til 29,3% i Aarhus = 15,7 % 

• Fra 42,5% til 36,1% i Kbh = 40,9 % 

• Forventningen var 15% 

 

 



   

 

  - og vi har styr på 
vores flydende 
samling. 



Succeskriteriet er (næsten) nået 

• Alle biblioteker har det rigtig antal titler og 
materialer til at gøre brugerne glade med 
lavest muligt ressource forbrug. 

 



Formidling  



 



Vi udvikler fortsat 


