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Vision
Informationsforsyning er Statsbibliotekets metier. Vi skal kunne levere varen på alle vore
forretningsområder. Det kræver adgang til infrastruktur og det kræver integration med en
verden i hastig udvikling. Metadata i høj kvalitet skal kombineres med et meget dynamisk og
konkurrencepræget marked drevet af stadigt nye forretningsstrategier.

Afgrænsning
Strategien er opdelt i forretningsstrategiske elementer og it-mæssige forudsætninger og
konsekvenser.
Med produkter menes i det følgende de mulige informationsforsyningsprodukter, som
Statsbiblioteket kan levere, fysiske som elektroniske, og i mange forskellige indpakninger fra
fysiske former til portaler og specielle apps.
Strategien indeholder både de dele vi selv udvikler, dem vi køber eller inddrager fra
internettet, og ikke mindst integrationen af alle disse.

Forretningsstrategiske elementer
a. Offentligt tilgængelige metadata
b. Kanalstrategi
c. Optimal eksponering

IT-strategiske forudsætninger og konsekvenser
d. Én kodebase, flere brugergrænseflader
e. Flere datakilder, ét indeks
f. Åbne grænseflader, flere partnere

Bilag: Arkitektur

Forretningsstrategiske elementer
a. Offentligt tilgængelige metadata
Det er essentielt at vi sørger for at alle metadata kan søges og fremvises for brugeren
offentligt, så brugeren ikke først skal identificere sig ved at logge ind. Log-in sænker nemlig
barrieren for at tage produktet i brug og dermed at materialet afsættes. Dertil medfører en
passende grad af offentlighed i metadata, at metadata kan optræde i sammenhænge, som
Statsbiblioteket ikke direkte kontrollerer, men som driver trafik til produkterne (se: c. Optimal
eksponering)
Metadata er dog i dag i praksis langt fra frit tilgængelige, så forståelsesmæssigt kan
offentlighed i metadata opdeles i en række grader, hvor 1 giver den største frihed og 4 den
mindste.
1. Helt frie metdata der kan distribueres frit videre til alle interesserede via en
download-funktion (Eks: Registrant over voksvalser)
2. Metadata vi har indkøbt og frit må eksponere i vores web-produkter. Kan dermed
indekseres frit i vores egne indekser, Google og andre webcrawlere. Må ikke
nødvendigvis stilles til rådighed som downloadbare data. (Eks: Ritzau-data)
3. Metadata vi har indkøbt og frit må eksponere i brugssituationen (dvs. for brugeren
når han foretager en konkret søgning) i vores web-produkter uden login. Må ikke
indlemmes i vores egne indekser og dermed heller ikke i andres. (Eks: Summondata)
4. Metadata der i sig selv er pålagt så store ophavsretsbetingelser, at de kun må være
tilgængelige bag login. Eksempel: Thumbnails for tv-udsendelser, previews af tvudsendelser, lydklip fra radioudsendelser, OCR-tekster for aviser efter 1873.
I tilfælde hvor vi bliver tvunget til at vælge metadata af type 4, kan det være nødvendigt at
vælge mellem to mindre attraktive alternativer:
1. Inkludere metadata i indeks, som kun er tilgængeligt bag login
2. Undlade helt at inkludere metadata, som ikke må fremvises uden login.
b. Kanalstrategi
Kanalerne er produkter som fx webbaserede portaler, specielle applikationer (som den nye
Bibzoom), eller smartphone og tablet apps.
Statsbibliotekets informations- og servicetilbud skal i lighed med udviklingen i omverdenen
kunne samles i pakker af let tilgængelige og attraktive produkter.
Det afgørende for at lave et attraktivt produkt, udover et godt indeks og tilhørende
søgemulighed, er, at der er indbygget let adgang til selve indholdet: F.eks. artiklen,
musikken, avisen, tv-klippet.
Strategien understøtter tre hovedproduktlinjer svarende til Statsbibliotekets hovedopgaver,
og en fjerde, der kombinerer produkterne i en ”corporate” version. De 3 hovedprodukter er:
• Bibliotek.au.dk for universitetsbiblioteksopgaven inkl. det traditionelle udlån
• Mediestream for nationalbiblioteksopgaven
• Bibzoom for overbygningsopgaven
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For universitetsbiblioteksopgaven vil der næppe være ønsker om mange supplerende
produkter (udover mobile apps), da adgangsbetingelserne er meget ensartede. Dog kan fx
storskærmsprodukter og særlige integrationer med e-læring eller andre systemer komme på
tale.
Det modsatte er tilfældet for nationalbiblioteksopgaven: her er der mange forskellige
adgangsbetingelser, og tilsvarende mange forskellige interessante produkter, fx:
• Mediestream der er en familie af produkter med adgang til forskellige digitaliserede
samlinger (radio og tv, aviser, etc)
• AV-pakke der lader folkebiblioteksbrugere få adgang til kulturarvsmateriale i
Bibzoom
• LARM
• DigHumLab - forskeradgang og arbejdsmiljø til radio og tv-materialer
• Netarkivet
Overbygningsopgaven varetager de digitale tilbud til folkebibliotekerne. Samspillet med
Bibliotek.dk og DDB udgør en særlig udfordring og usikkerhed. It-understøttelsen af
Bibzoom er udliciteret, men det er en del af strategien, at forretningskritiske dele skal
understøttes af Statsbiblioteket internt.
Statsbiblioteket som helhed vil være repræsenteret med en generel søgefunktion og
institutionens formelle hjemmeside med ”corporate” informationerne. Søgefunktionen
baseres på metadata fra alle 3 områders hovedprodukter. Resultatet ligner en Googlesøgning, men her med hits udelukkende fra de 3 portaler. Søgefunktionen indeholder ikke
oplysninger om tilgængelighed og brugeren kan ikke gennemføre transaktioner som f.eks.
download eller lån.
c. Optimal eksponering
Punktet er helt afhængigt af ”a. Offentligt tilgængelige metadata”. Vi fodrer Google,
Worldcat, Google Scholar og andre global søgemaskiner med vores offentligt tilgængelige
metadata og vores produkter, så der skabes optimal trafik fra de brugere, der starter her (og
det er mange, specielt mange nye). Mediestream, Bibliotek.au.dk og Bibzoom vil her få
rollen som de tre hovedmotorveje frem mod de mere specialiserede produkter.
Indsatsen mod de eksterne søgemaskiner differentieres: Data som er relativt unikke for
Statsbiblioteket (f.eks. tv, radio, aviser), kan oplagt optimeres mod eksponering i Google
Search. Data, som ikke er så unikke for Statsbiblioteket (f.eks. nationalbibliografien), kan
oplagt optimeres mod eksponering i mere specialiserede søgefaciliteter, f.eks. Bibliotek.dk
eller OCLC WorldCat.
En strategisk fokusering på optimal eksponering har konkrete konsekvenser for den måde,
webprodukter udvikles på. Google-venlige URL'er skal prioriteres, html-markup af sider skal
være rettet mod at kunne indekseres af Google, og Googles Webmaster Tool skal aktivt
anvendes i tilfælde, hvor vi ikke kan forlade os på, at Google af sig selv indekserer vores
webprodukter.
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IT-strategiske forudsætninger og konsekvenser
d. Én kodebase, flere brugergrænseflader
Summa er vores open source-initiativ, som omfatter den programkode, Statsbiblioteket selv
har udviklet til at understøtte søgning. Der er allerede indledt et strategiskifte på området: Vi
tilbyder ikke længere Summa som selvstændigt open source-produkt, og vi er på vej til at
udskifte den underliggende Apache/Lucene med Apache/Solr. Det betyder, at Summa
fremover er betegnelsen for vores udnyttelse af open source-produkterne fra Apache/Solr.
Den kode, vi selv udvikler, er implementeringskode rettet mod Statsbibliotekets anvendelse.
I det omfang vi udvikler udvidelser til Solr, vil disse blive bidrag til open source-fællesskabet.
Vi arbejder udelukkende med én kodebase. Der kan dog fortsat være flere
implementeringer, flere brugergrænseflader og flere versioner af koden i anvendelse.
e. Flere datakilder, ét indeks
”Databrønden” er betegnelsen for foreningsmængden af de metadata vi anvender til
formidlingsformål. Metadata kommer fra mange kilder, og visse af dem (fx Summon)
kommer kun i form af et API. Databrønden anvendes til at opbygge indekset. Indekset skal
understøtte den brugeroplevelse vi bygger ind i et givet produkt gennem:
1. Målgruppefokusering - indholdet skal grundlæggende være fokuseret til en
målgruppe, så vi undgår støj
2. Adgangsgruppering - vi kan bygge produkter med ensartede adgangsvilkår
3. Effektiv rankering - første skærmbillede i et søgeresultat skal indeholde det, som
brugeren søger efter
4. Effektive facetter - er der tale om søgning i meget brede indholdsmængder, der
f.eks. spænder over forskellige medietyper, skal brugerne let kunne afgrænse i få
trin via facetter baseret på materialets kendetegn
Indekset gør et udvalgt sæt af data hurtigt og smidigt søgbart, definerer en relevansalgoritme og definerer et sæt facetter, der af brugeren kan bruges til at afgrænse delmængder i indekset. Det er muligt – men vanskeligt – at skabe fælles rankering og fælles facetter,
når data er fordelt over flere indekser. Fx er Summons metadata og Statsbibliotekets øvrige
metadata ikke i et fysisk, fælles indeks. Vi har alligevel etableret fælles rankering og fælles
sæt facetter, så de reelt optræder som værende et fælles indeks, men kun med besvær.
Statsbibliotekets data samles således i ét indeks. Herved understøttes samtlige kanaler via
samme indeks. Det giver den bedste løsning for corporate search, og for de egentlige
produkter giver det mulighed for at vælge til og fra, og sammensætte ny produkter på tværs.
f. Åbne grænseflader, flere partnere
Flerkanalstrategien er meget ressourcekrævende, hvis alt skal udvikles internt. Det er derfor
en del af implementeringen, at nogle produkter bygges af partnere eller via outsourcing. En
sådan model kræver at de underliggende services udvikles og dokumenteres på anden vis,
end det er status i 2012. Ressourcekravet er ikke forsøgt opgjort, og der er kun tale om en
retningsangivelse, hvis fulde implementering vil tage flere år. Der er dog lavt hængende
frugter: Der kan hurtigt etableres en ”Summon alike” løsning ovenpå indekset: Levering af
metadataadgang til kunder og samarbejdspartnere som DBC (fx Bibzoom), KB (fx
mediestream/aviser) og Europeana (fx frit tilgængelige kulturarvsdata), via API eller via
dataleverancer alt efter metadatatypen jf. strategiens punkt a. Partnere kan anvende
metadata til at linke til produkterne, direkte eller via open url og linkresolver.
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Bilag: Arkitektur
Figuren illustrerer en samlet arkitektur med de vigtigste komponenter og forbindelser.
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