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Kontaktpersoner – hvem skal vi kontakte?
Vejviserdata – data fra Styrelsen og fra jer
Tekster til brugerne – ny bibliotek.dk
Åbningstider – vis åbne biblioteker –projekt
Lånertjek – tænk på bibliotek.dk og Palles
gavebod og…
Lånerstatus – nye felter
Automatisk fjernlån – redigere parametre?







Formål med arbejdsgruppen: 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 som
har lange reserveringskøer på. 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
- 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.







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.
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.













De 9 biblioteker i arbejdsgruppen har testet principperne for se hvor
mange ekstra titler der ville bliver fjernlånt – og om det er rimeligt at
gøre det.
Arbejdsgruppen holdt møde 10.4.
Konklusionerne var: en hel del lånere vil få materialet hurtigere!
1. Der laves kun automatisk fjernlån af denne type hvis materialet er
hjemme der hvor det skal lånes Alle enige
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
Der foreslås et forsøg med éns parametre for alle
(frivilligt om man er med)











Login- WAYF – NemId
Kurven er næsten klar
Visningen – detaljer omkring fx analyser,
afhængige titler, sondringsdata m.m. arbejdes
der stadig med
En række designrettelser efter brugertests
Skismaet mellem enbokssøgning og
specialsøgesider
På vej: Find titler der ligner, Infomedia,
kopibestil, flere facetter
Fuld base er først klar ca. juni
Læs evt. mere på http://profblog.bibliotek.dk/



Nye muligheder i bibliotek.dk-lånerstatus
(VIP B.1 H. Ændring af afhentningssted):
◦ Ændring af afhentningssted
◦ Visning af afhentningsnummer
◦ Visning af ”økonomiske mellemværender”
(erstatninger)+link til betalingssite




Ny BOB
Annullering og fornyelse via z3950 gennem
DBCs bestilsystem

