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MØDETS RAMME OG FORVENTNINGER

• Slå lyden fra
• I må gerne have kameraerne tændt
• Kommentér i chatten eller ræk hånden op
• Mødet vil blive filmet.
• Vi sender en samlet svarskrivelse, video af mødet, slides fra oplæg, samt Servicekoncept og 

Indkøbspolitik ud til alle efter mødet

SIDE 2



VELKOMMEN
DAGSORDEN
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— Lidt om processen

— Indkøbspolitik og servicekoncept

— Prismodeller

— Status på årets forhandlinger

— Overbygningslicenser

— Fornyelser i ConsortiaManager

— Statistik



LIDT OM PROCESSEN

Vi er en forening!

 Vi er et fællesskab

 Vi taler med én stemme

 Det styrker vores forhandlingsmuligheder

 Overskueligt administrativt arbejde og bedre udgiftsstyring for bibliotekerne

Bl.a. derfor ligger det digitale materialevalg i en bestemt periode af året
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ÅRSHJUL
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TEST AF NYE MULIGE LICENSER

Tak til det det uformelle test-team!

— Rosa fra Gentofte

— Lone fra Herning

— Daniel fra København

— Lena fra Odense

— Mads fra Randers

— Maria fra Ringkøbing-Skjern

Flere medlemmer modtages gerne

Facebooksiden ” Licensnetværket for folkebibliotekarer”
SIDE 6

https://www.facebook.com/groups/477891257017567/


INDKØBSPOLITIK
KRAV TIL LICENSBETINGELSER

Et er at kunne tilbyde bibliotekerne den bedst mulige pris for en licens, men lige så vigtig er det også at kunne give de bedst mulige 
licensbetingelser.

Eksempler A krav til licenser kan være:

— Fjernbrugeradgang

— Metadata

— Statistik

KRAV TIL PRISMODELLER

— Det er altid et krav, at prismodeller skal være transparente

KRAV TIL MINIMUMS DELTAGELSE

— For at det skal give mening, at en licens forhandles, supporteres og administreres af Det Digitale Folkebibliotek kræver det, at minimum 
10 biblioteker er tilmeldt licensen

— Ved et lavere deltagerantal skal det enkelte bibliotek selv forhandle licensen og administrere betalingen
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SERVICEKONCEPT FOR LICENSOMRÅDET

Servicekonceptet beskriver det serviceniveau som medlemsbibliotekerne vil få fra Det Digitale Folkebibliotek i forbindelse med 
indkøbssamarbejdet af licenser

Dækker:

— Licensforhandling, administration og fakturering

— Support

— Statistik

— Bibliotekernes ansvarsområder 

— Opdatering af kontaktdata på Consortia Manager 

— Tilmeld eller afvis aftalerne, indenfor tilmeldingsperioden

— Ansvar for at de kontraktmæssige aftalevilkår overholdes lokalt
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PRISMODELLER

Der benyttes forskellige prismodeller i de tekstlicensaftaler vi forhandler, men de kan primært inddeles i en eller en kombination af 
følgende kategorier:

— Pris pr. kommunestørrelse i forskellige interval inddelinger

— Pris pr. indbygger

— Pris pr. forbrug 

— Samlet pris for løsningen nationalt, som fordeles ud på de tilmeldte kommuner

Infomedia, som p.t. er en fireårig aftale, lægger prismodellen sig op ad abonnement-prismodellen fra eReolen, og medregner både 
indbyggertal og forbruget for 2017

Et andet eksempel er Ordbogen.com hvor bibliotekerne betaler en ørepris pr. indbygger
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STATUS PÅ ÅRETS 
FORHANDLINGER

— Generelt stabile priser på aftalerne

— OBS! Valutakurser og pristalsregulering

— Enkelte aftaler med større stigning

— Turforlaget

— Naxos

— Seismo

— Løbende aftaler uden dropuout

— Infomedia (OBS!)

— Ancestry

— Ebook Central Academic Complete

— Ebook Central Public Library Complete

— Medici.tv
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OVERBYGNINGS-LICENSER

— eReolen Global

— eReolen Global Magazines

— PressReader



FORNYELSER I CONSORTIA 
MANAGER
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STATISTIK

Licensstatistikken

— Forskellig frekvens på statistikkerne

— Sammenligning på tværs af aftaler 

— Forsinkelse på statistik – mulighed for selv at hente data

— I kan følge med her: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wA08Nhqd4yLe_J
6b-gG2OW37tkUYsZMKZpWc9g01Hd8/edit#gid=58013303
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wA08Nhqd4yLe_J6b-gG2OW37tkUYsZMKZpWc9g01Hd8/edit#gid=58013303




STATISTIK I CONSORTIAMANAGER
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LICENSSTATISTIK I FAKTOR
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TID TIL SPØRGSMÅL
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