
         

  
 

  
  

 
     

  
 

     
  

      
  

 
 

  
 

 
   

 

 
  

 

    
  

 
 

DET DIGITALE 
FOLKEBIBLIOTEK 

Referat af møde i fagudvalg for 
hjemmesider og apps 

DATO 7. april 2021 
TID Kl. 13.00 – 16.00 
STED Digitalt via Teams 
FAGUDVALG May-Britt Diechmann (MBD), Bethine Gregersen (BG), 

Rebekka Kinimond Carlson (RKC), Kasper Skov-Nielsen (KSN), Per 
Kjær (PK), Michael Anker (MA), Lunde Ljungberg (LL) 

SEKRETARIAT Christel Elbrønd Krabbenhøft (CEK), Sidsel Stenbek Andersen (SSA), 
Maja Vestbirk (MVE), Glenn Leervad Bjørnhart (GLB) 

GÆSTER Rolf Madsen (RM), Ninna Faurschou (NF) 
AFBUD -

1. VELKOMMEN OG SIDEN SIDST 
MBD bød velkommen til mødet. MDB bød desuden velkommen til Glenn Leervad Bjørn-
hart som ny sekretariatschef og takkede Christel for stor indsats som konstitueret sekre-
tariatschef. GLB introducerede sig selv. 
MDB orienterede om, at drøftelse af produktstrategier i bestyrelsen er skudt til d. 13. 
april. På næste møde skal fagudvalget have et punkt omkring, hvordan det går – en midt-
vejsstatus ift. tid og arbejdspres. Fagudvalget opfordres til at byde ind ift. emner og facili-
tering af fyraftensmøde i maj. 

2.STATUS PÅ DEBITOR 
MBD orienterede om status på debitor. Det er vigtigt at have for øje, at foreningen kun har 
ansvar for brugergrænselaget. MBD følger op med Kombit ift. hvilke betalingsformer et 
nyt abstraktionslag understøtter (herunder kontantbetaling) samt tidsperspektiv. 

3.KORT STATUS PÅ NEXT 
MVE gav en status på arbejdet med Next, hvor det igangværende udbud omkring basis-
platformen er primært fokus. Sekretariatet er på nuværende tidspunkt i forhandling med 
en leverandør omkring varetagelsen af udviklingsopgaven vedr. basisplatformen. Projektet 
omkring basisplatformen sætter retning for, hvordan vi kommer til at arbejde med opsæt-
ning af Drupal 9, test-setup, overvågning, integration til designsystem, driftssetup mv. 
MVE sender notat om lightudbud til orientering til fagudvalget. 
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4. DESIGNSYSTEM TIL NEXT 
NF introducerede proces og det foreløbige arbejde herunder identificerede designdrivers 
og DEPT’s review af det eksisterende CMS. Det er ikke et færdigt design for hele syste-
met, som bureauet leverer, men et designsystem – et redskab som sekretariatet kan give 
til udviklere, og som løbende kan udbygges. 

5. SEO – NU OG PÅ SIGT 
På baggrund af et oplæg fra NF og KSN drøftede fagudvalget om sekretariatet via Kom-
bit skal forfølge muligheden for at få lavet en service, der gør det lettere at gøre de lo-
kale bibliotekers materialebestand søgbare via Google. I forbindelse med release 34 på 
DDB CMS implementeres forbedringer fra projektet ‘Bedre søgbarhed for biblioteker-
nes materialer og indhold i Google’, som Randers bibliotekerne har været ansvarlige for. 
Det er valgfrit for det enkelte bibliotek at slå til. Ift. arbejdet med SEO i et længere per-
spektiv, er der kommet, nye tiltag fra Google, der eksempelvis gør det muligt at geolokali-
sere materialer, hvilket bør overvejes ift. Next. 

Beslutning 
Fagudvalget bakkede op om at oprette et ændringsønske ved Kombit, hvor sekretaria-
tet beder om at få lavet en webservice, der gør det muligt at hente det enkelte biblio-
teks materialebeholdning. Fagudvalget bakkede også op om at gå videre med de nye mu-
ligheder for bl.a. at geolokalisere materialer, dog med et ønske om, at der udarbejdes en 
business case med fokus på lån, flere besøgende og god oplevelse for brugerne (data 
skal opdateres). Afhængighed til Google er et opmærksomhedspunkt. 

6. DRØFTELSE AF HOSTINGPLANER 
Med udgangspunkt i et oplæg om hver hostingplan (Programmør ved KSN, Webmaster 
ved MA, Redaktør ved LL) drøftede fagudvalget de tre hostingplaner. De forretningsmæs-
sige ønsker og behov vil blive videregivet til leverandøren af første delkontrakt vedr. basis-
platformen, som giver et bud på, hvordan vi teknisk kan muliggøre forretningens forskel-
lige ønsker i det fremtidige setup. 

7. STRATEGI FOR INTEGRATION AF EKSTERNE SYSTEMER FRA 3. PARTS LEVERAN-
DØRER I NEXT 
Med udgangspunkt i oplæg fra RM drøftede fagudvalget principper for integration af eks-
terne systemer fra 3. parts leverandører – herunder fordele og ulemper fx ift. overhol-
delse af GDPR, drift og fastsættelse af supportniveau. 
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8. EVT. 
Fagudvalget opfordres til ved møder med samarbejdspartnere at gøre det tydeligt, om de 
deltager som fagudvalgsmedlem eller repræsentant for deres lokale bibliotek. Fagudval-
gets medlemmer orienterer sekretariatet, hvis de tager til møder med samarbejdspartnere 
som fagudvalgsmedlemmer. Drøftelse vedr. roller i fagudvalget medtages på næste møde 
d. 19. maj. 
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