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Ændring
IT-strategien er udarbejdet i overensstemmelse
med Statsbibliotekets generelle Mission og vision
og Overordnet strategi for 2011 -2014
IT-strategien er opdateret i henhold til Strategi for
informationsforsyning med ny kanalstrategi

Mission og vision for området
I tillæg til den overordnede mission for de fastlagte 3 hovedopgaver som universitetsbibliotek, overcentral
for de danske folkebiblioteker og nationalbibliotek gælder på IT-området en tilføjelse:
Statsbiblioteket anvender effektiv digital forvaltning i alle processer, såvel de interne og kunderettede der
støtter medarbejderne og brugerne, som de forvaltningsmæssige, der handler om effektiv administration og
sammenhæng med den offentlige forvaltning i almindelighed.
Statsbiblioteket stiller store krav til IT, udtrykt i 2 punkter i den generelle vision:
Statsbiblioteket udfolder informationsteknologien, så brugerne hurtigt og smart kan skaffe alt
relevant indhold
Statsbiblioteket stiller alt indhold til rådighed online i 2020
Mission og vision løftes ved at vi arbejder på 3 hovedspor
IT til Digital bevaring
Informationsforsyning til alle brugere
Digital forvaltning
I IT til digital bevaring vil vi være en fremtrædende aktør på såvel det Kulturministerielle område som på
Universitetsområdet. Vi vil være en attraktiv partner for institutioner under Kulturministeriet, hvad angår
den digitale kulturarv, og vi vil udnytte de herigennem opnåede kompetencer i en aktiv indsats rettet mod
universiteternes bevaring af videnskabelige data. På området Digital bevaring udarbejdes strategien i
overensstemmelse med Statsbibliotekets Strategi for digital bevaring og Statsbibliotekets Politik for digital
bevaring.
I informationsforsyning vil vi understøtte alle Statsbibliotekets 3 hovedopgaver med effektive løsninger, der
er attraktive for slutbrugerne. I det omfang de opnåede kompetencer og løsninger kan udbredes til de
øvrige danske interessenter, vil vi aktivt arbejde for denne udbredelse mod betaling eller øgede bevillinger.
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I digital forvaltning vil vi sikre effektive digitale værktøjer overalt i procesunderstøttelsen, fra
medarbejdernes daglige IT-arbejdsplads og workflowsystemer til effektive (selv)betjeningsløsninger for
brugerne.
Det er ikke givet, at en opgave løses bedst af egen IT-organisation. Hvor en opgave løses bedst og billigst
ved outsourcing, vil det være det rigtige valg. Forretningskritiske opgaver er kandidater til IT-opgaver, som
kan løses internt, og afklaringen heraf skal ske i en dialog med de interne interessenter. Konkrete valg
mellem insourcing og outsourcing rummer både udfordringer (vi kan miste opgaver) og muligheder (vi kan
løse opgaver for andre). Det drejer sig om at vælge forretningskritiske kerneopgaver, som vi sætter i fokus
og hvor vi evt. efterfølgende sælger løsninger til andre. Eksempler er søgesystemer og bitmagasinet.

IT-Strategi
Strategien varierer over de 3 hovedspor og opdeles efter disse.

IT til Digital bevaring
Området er snævert i sin natur og Statsbiblioteket er en stor aktør. Vores digitale samlinger er landets
største, og vi har væsentlige kompetencer på hele området. Værktøjerne på området er præget af Open
Source og internationalt samarbejde, og mængden af kommercielle løsninger er begrænsede, men i et
stigende udbud. Det er strategien at forsvare og udbygge en ledende position i Danmark over hele
produktområdet.
Aktuelle initiativer under strategien omfatter:
Fuld implementering af DOMS – et Digital Object Management System baseret på Open Source
produktet Fedora Commons, som indeholder de basale værktøjer til at bevare alle digitale samlinger
og understøtte hele livscyklussen af opgaver: digitalisering, indlemmelse, workflowsystemer, aktiv
bevaring over tid, og formidlingsadgang.
Implementering af et effektivt Bitmagasin i et samarbejde med Statens Arkiver og Det Kongelige
Bibliotek. Udgifterne til de fysiske lagre er de dominerende på området, og Statsbiblioteket har qua
størrelsen af sine samlinger mulighed for at opbygge en økonomisk attraktiv infrastruktur, som via
samarbejdet når international standard for sikker bevaring. Løsningen er ikke alene økonomisk effektiv
for Statsbiblioteket, men vil udgøre et attraktivt tilbud til andre institutioner med bevaringsopgaver for
digitale materialer. Det gælder både danske kulturarvsinstitutioner og danske universiteter. Det er
strategien at bearbejde dette marked og få en ledende position i Danmark.
Vedligeholdelse af et særdeles højt kompetenceniveau på området. Aktuelle eksempler er opslag af
phd-stillinger i samarbejde med Aarhus Universitet og deltagelse i både nationale initiativer som fx
digitalbevaring.dk og internationale initiativer som fx, IIPC (International Internet Preservation
Consortium) og Fedora Commons. Endelig er der konkret deltagelse i store EU-projekter, som fx SCAPE
(Scalable Preservation Environments).
Vurdering af insourcing og outsourcing på området:
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Statsbibliotekets stærke position og områdets karakter af kerneaktivitet taler for en særdeles aktiv
insourcing strategi. Der er dog elementer, der er velegnede til outsourcing. Det gælder fx samarbejde om
Bitmagasinet, hvor der er hensigtsmæssigt at kopier af kulturarvsdata spredes geografisk og organisatorisk.
Både det kommende Statens IT og generelle tilbud på nettet (Cloud Computing) er her aktuelle.

Informationsforsyning
Strategi for informationsforsyning fastlægger en kanalstrategi med en Corporate portal som en samlet og
åben databrønd for alle informationsforsyningsressourcer, der leveres via Statsbiblioteket, og 3 konkrete
kanaler, én for hver af de 3 hovedopgaver: bibliotek.au.dk, Mediestream og Bibzoom.
Aktuelle initiativer under strategien omfatter:
Etablering af Corporate portalen med samlet søgemulighed i alle informationsressourcer (kan også
betegnes: etablering af Statsbibliotekets databrønd)
API til databrønd
Bibzoom data i Corporate portal og via API
De første versioner af Mediestream
Bibliotek.au.dk udskillelse og videreudvikling
Konsolidering af adgangsstyring via WAYF og udvikling af brugerrettighedsservice
Vurdering af insourcing og outsourcing på området:
Outsourcing er en eksplicit formuleret i strategi for informationsforsyning. Aktuelt er Bibzoom outsourcet.
API-adgang til databrønden etableres netop med henblik på at give andre mulighed for at lade
Statsbibliotekets metadata indgå i egne tilbud.
Hvad insourcing angår, understøtter vi fortsat Summarise: anvendelse af Statsbibliotekets søgeteknologi
Summa på andre biblioteker. Vi bygger specialindrettede portaler rettede mod særlige målgrupper og
behov, aktuelt videnskabelige artikler i Bibliotek.dk. Endelig har vi hostingaftaler om Aleph med enkelte
biblioteker uden for Aarhus Universitet.

Digital forvaltning
Området dækker over såvel de interne systemer, som støtter medarbejdernes daglige arbejdsfunktioner,
som de systemer brugerne betjener sig af ved bestilling og afhentning af materiale mv. Der er tale om en
lang række produkter. I nogle tilfælde vil der være tale om generelle løsninger, hvor vi anvender
muligheder stillet til rådighed via de statslige organer som ØSC og Kulturministeriet selv. Strategien er, at vi
anvender sådanne generelle administrative værktøjer i videst mulig omfang og som de foreligger.
Derudover er der en række faglige workflowsystemer som vedrører betjeningen af brugerne. Disse
understøttes traditionelt af bibliotekssystemet, men Statsbiblioteket har udviklet en række sidesystemer,
som tager hånd om særlige forhold på Statsbiblioteket: Der er tale om e-sags og e-kopi systemerne som
håndterer bestillings- og arbejdsprocesser for materialer, der ikke er eller kan registreres i
bibliotekssystemet, og understøttelse af Statsbibliotekets særlige rolle som dansk lånecenter og dermed

3

effektiv fjernlånscentral. Af mindre eksempler kan nævnes bogbindersystemet til håndtering af
indbindingsopgaven for pligtafleverede bøger, et andet er håndtering af depotudlån fra Bibliotekscenter for
Integration. Opgaver der ikke findes løsninger til på markedet, men hvor Statsbiblioteket qua sin høje ITprofil relativt nemt kan selvudvikle små effektive løsninger. Det er strategien at fortsætte denne linje, dog
således at en standardløsning for det meste vil blive foretrukket, hvis den findes.
Endelig omfatter området den daglige IT-infrastruktur for Statsbiblioteket som medarbejder PC-er, servere
mv.
Aktuelle initiativer under strategien omfatter:
Implementering af en ESDH-løsning indenfor relevante områder på Statsbiblioteket. Først og
fremmest Økonomi- og personalesektionen.
Etablering af Citrix-hjemmearbejdspladser som afløsning for den eksisterende VPN-baserede
model. Dette gøres dels for at eliminere sikkerhedsrisikoen ved VPN-løsningen, hvor opkoblinger
kan finde sted fra kompromitterede computere, dels for at etablere muligheden for at have en
hjemmearbejdsplads uden behov for udstyr fra Statsbiblioteket, der udløser multimediebeskatning.
Fortsat serverkonsolidering i et virtualiseret servermiljø med intelligent køling. Statsbiblioteket
arbejder målrettet imod reduktion af el-forbruget og tidsforbruget i serverrummene.
Ændringsstyring. Statsbiblioteket forsøger løbende at udvide procedurerne for ændringsstyring til
at omfatte alle kørende systemer. Der er gennemført en opdeling af systemerne i test, stage
(prøvedrift) og produktion, og denne opdeling skal følges i alle tilfælde.
Fortsat professionalisering af driften, drift for andre og processerne fra udvikling til drift.
Vurdering af insourcing og outsourcing på området:
Hvor der er tale om standard administrative opgaver vælges altid outsourcing, især hvis der er tilbud fra
Økonomiservicecentret (ØSC) eller Kulturministeriet på området.
Systemer som er meget specielle for Statsbibliotekets opgaver (som kopileverancer fra aviser, radio/tv og
andre fysiske samlinger uden detailregistreringer) udvikles internt. Løsningen (arbejdsprocessen) er så
speciel for Statsbiblioteket, at der næppe er insourcing opgaver i markedet.
Derimod ligger der insourcingmuligheder i den generelle applikationsdrift af biblioteksspecifikke
applikationer som nævnt under området informationsforsyning og som led i en generel konsolidering af
biblioteksdrift i Danmark i almindelighed. Et engagement vil dog kræve, at aktiviteten kan få en substantiel
størrelse. Muligheden følges tæt i forbindelse med nationale initiativer som Danskernes Digitale Bibliotek.

4

