
NEXT OG BØRNEPROJEKTET

Anskaffelse af NEXT biblioteksformidling og 
børneprojektets web-løsning



BAGGRUND FOR ANSKAFFELSEN

Denne anskaffelse dækker leverancer til Next programmet og Børneprojektet, 
der skal udvikles i samme teknologier og kodebase, som tidligere projekter 
allerede har etableret. 
Det Digitale Folkebibliotek har de seneste år kørt NEXT-programmet, som har til 
formål at anskaffe en ny hjemmesideløsning til folkebibliotekerne. Følgende 
leverancer er allerede anskaffet:
— Designsystem, Basisplatform, Søg og Vis samt Lånerstatus og Brugerprofil
I programmet mangler vi at gennemføre projektet Biblioteksformidling, som er 
en del af denne anskaffelse.

Ved siden af Next ønsker vi at etablere en løsning til børn, der teknisk baseres 
på samme teknologier og kodebase som Next. I Børneprojektet er der 
gennemført indledende analyser og projektet står foran anskaffelse af en web-
løsning til målgruppen, der er børn i alderen 8 – 15 år.

Begrundelsen for at samle Next og Børneprojektet er grundlæggende at udbyde 
et implementeringsprojekt med en attraktiv størrelse for markedet. Hertil er der 
store afhængigheder og potentiale for genbrug mellem de to projekter, hvorfor 
det vurderes at et samlet implementeringsprojekt vil være at foretrække, og øge 
leverancesikkerhed.
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FORMÅL MED 
MARKEDSDIALOGEN

— Modtage sparring og feedback fra markedet omkring 
centrale elementer i det kommende udbud

— Sikre at det kommende udbud er attraktivt for markedet og 
kan føre til en leveranceaftale

— Forberede markedet på det kommende udbud
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Den udbudte genstand

Den udbudte genstand består af udviklingsydelser, 
videreudvikling og applikationsvedligehold.

Kontraktens løbetid

Kontrakten udbydes med en forventelig løbetid på 6 år.



INFORMATION OM NEXT-
PROGRAMMET OG 
BØRNEPROJEKTET
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HENVISNING TIL INFORMATION OM NEXT 
OG BØRNEPROJEKTET

Læs mere om NEXT programmet på https://detdigitalefolkebibliotek.dk/section/next
Læs mere om Børneprojektet på https://detdigitalefolkebibliotek.dk/node/156

Læse mere om eReolen Go på: https://ereolengo.dk/content/om-ereolen-go

Læs mere om foreningen Det Digitale Folkebibliotek og vores strategi på: 
https://detdigitalefolkebibliotek.dk/omdetdigitalefolkebibliotek
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LEVERANCER TIL WEB-LØSNINGER
NEXT, BØRNEPROJEKTET SAMT
ØVRIGE LEVERANCER
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LEVERANCER – OVERORDNET FOR NEXT

Biblioteksformidlings kerne leverancer

— Navigation

— Taksonomi

— Indholdstyper (sider, artikler, arrangementer, billeder, …)

— Inspirationskomponenter (anbefalinger, banners, Cards, nyheder, slider, …

— Tværgående elementer

— Supplement til NEXT Designsystemet

— Statistik (overførsel af adfærdsdata til statistikmodulet MAPP)

— CMS-søgning

— Mediebrowser og billedbrug

— Filialer og åbningstider

— Kalender (til arrangementer med søge-/filtreringsmulighed)

Øvrige leverancer (ikke nødvendigvis del af dette udbud):

— RSS til app (Indhold fra NEXT til Apps)

— Deling til sociale medier (rich search result)

— SEO

— Uploadfunktion til coverservice

— Integration til billetsystemer

— Formularløsning

— Cookiemodul

— BPI/løsning til indholdsdeling
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LEVERANCER – OVERORDNET FOR 
BØRNEBIBLIOTEKET

Børneprojektets web løsning, der skal bygges på NEXT-platformen

Leverancerne, der skal anskaffes er:
— Personalisering, gamification og anbefalinger rettet mod 8-15 

årige
— Formidlingskomponenter herunder,

— Indholdssider og inspirationskomponenter
— Integration af videoafspilning fra VideoTool
— Integration af eBogslæser

— Statistik
— Børnedesignsystem (opdatering og udvikling)
— Integration med Publizon
— Funktionalitet til Indsamling, opbevaring og behandling af 

børnelånernes data

Fra NEXT skal følgende funktionalitet genanvendes:
— Søg og vis 

for både digitale og fysiske materialer samt CMS
— Lånerstatus og brugerprofil
— NEXT Basisplatform

For NEXT funktionaliteten skal gaps i forhold til Børneprojektets 
behov identificeres og tilhørende tilpasning gennemføres.
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YDELSER TIL IT-UDVIKLING

Biblioteksformidling
— Størstedelen af funktionaliteten i Biblioteksformidling forventes at ligge i Drupal, med en mindre del (primært integrationer) 

udviklet i react

Børnebiblioteket

— Projektet skal i størst muligt omfang genbruge funktionalitet fra Next kodebasen (både Drupal og React), for at tilbyde let 
revideret funktionalitet i et nyt design til Børnebiblioteket

— Børnebiblioteket har et designoplæg som skal følges, men på en måde der muliggør størst mulig genbrug af Next
kodebasen  
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TEKNOLOGIVALG

Drupal

— Drupal 9 udgør fundamentet for det kommende CMS, som hostes i en 
fælles cloud løsning, men kan udbydes til folkebibliotekerne, så de 
hver har en instans, som de kan konfigurere og tilpasse efter lokale 
behov. 

— Det er hensigten, at eksterne systemer integreres via React-
komponenter. 

— Brugen af Drupal 9 sker derfor med fokus på konfiguration og 
indholdsproduktion i administrationsgrænsefladen og formidling af 
redaktionelt indhold som artikler og arrangementer i 
brugergrænsefladen. Derudover er der også hensigten, at Drupal 9 
danner sidestrukturen, som React-komponenterne bliver en del af. 

— Applikationsarkitekturen bygger derfor ikke på en ren headless Drupal, 
men en hybrid hvor de valgte teknologier benyttes dér, hvor de giver 
størst værdi. 

React

— Client-side React komponenter anvendes ved integration til eksterne 
systemer både i administrationsgrænsefladen og i 
brugergrænsefladen. 

— Integrationen til eksterne systemer sker typisk med autentifikation via 
Adgangsplatformen, som sker i Drupallaget, og komponenterne 
indsættes i den sidestruktur der er opbygget i Drupal laget. 
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Brugergrænseflader / Produkter

Bibliotekernes 
hjemmesider

Børnebiblioteket 
Web

Al udviklet kode ligger i en fælles kodebase. 
Projekterne under Next etablerer løbende 
mere kode hertil. Pt er Søg afsluttet, mens 
Lånerstatus og Brugerprofil er under 
udvikling.

Biblioteksformidling udvider på samme måde 
kodebasen. Det må afklares for 
Børnebiblioteket hvor meget der kan 
genbruges og videreudvikles, og hvor meget 
der evt må udvikles separat.

Komponenten BB Information etableres til 
Børneprojektet, og skal indeholde 
information om børnenes alder, anmeldelser 
m.v. Anskaffes udenfor udbuddet. Publizon

NEXT kodebase (Drupal og React kode)

Søg

Integrationer
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flade, layout og 
styling
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system 

(Systematic)

Huskeliste Coverservice

Basisplatform

Lånerstatus & 
Brugerprofil
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NEXT KODEBASENS ARKITEKTUR

Med Next kodebasen loades et html 
dokument til brugerens browser, 
indeholdende al relevant kode for at 
hjemmesiden kan fungere.

Html dokumentet dannes af både 
Drupal og React elementer

React elementer sørger for integration 
til eksterne systemer
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ANVENDTE 
TEKNOLOGIER OG 
VÆRKTØJER

https://app.diagrams.net/?page-id=VHQgV18Mm2R28p_ExXJY&scale=auto#G11rxWEX8zPfN5r9KIwDHwVU_Ms8tcJNgh


EMNER TIL DRØFTELSE

Generelt

— Generelle holdninger og kommentarer til udbuddet udenfor nedenstående spørgsmål

Udvikling

— Vores ambition er at køre projekterne agilt, hvor der udvikles videre på den allerede 
implementerede funktionalitet i Next kodebasen. Hvordan ser I på dette?

— Hvordan ser I bedst at vi håndterer to samtidige udviklingsspor, hvor et ene i visse tilfælde 
vil være afhængigt af hvad der er udviklet i det andet udviklingsspor

— Vi forventer at skulle have to teams hos leverandøren, således at de to selvstændige projekter 
udvikles samtidigt. Hvordan stiller I jer til dette og har I derudover muligheder for opskalering af 
kapacitet?

— Hvordan ser I projektet gennemført tidsmæssigt, og hvordan kan I organisere projektet bedst 
muligt ift fremdrift?

— Ser I de anvendte teknologier og værktøjer (slide 14) som en hindring for jeres ambition om at 
afgive tilbud?

— Ændringshåndtering: Såfremt hele eller en del af leverancen skal leveres indenfor en fast 
prisramme, hvordan foreslår I da at ændringshåndtering bedst klares?

— Hvordan, og i hvor høj grad, kan standard moduler/funktionalitet fra Drupal anvendes som 
grundlag for nyheds-, artikel- og kalendermodul? Hvordan ville I angribe udviklingen af disse 
moduler?

Udbudsmodel

— Vi ønsker jeres kommentarer til udbudsform/kontraktmodel (klassisk fastpris tilbud, udbud til agil 
aftale, rammeaftaleudbud eller lignende). Hvad har I gode og dårlige erfaringer med fra andre 
udbud?

— Er der udbudsmodeller som vil betyde at I slet ikke ønsker at byde?

Applikationsvedligehold

— Applikationsvedligehold: Vi ønsker at leverandøren står for applikationsvedligehold på hele Next
kodebasen. Hvad er jeres kommentarer til dette, herunder at overtage kode udviklet til kodebasen 
før dette udbud

Fremtidig anvendelse af Next kodebase

— Leverandørens vurdering af muligheden for at udstille en PWA/hybrid app ud fra NEXT pakken? 
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