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NOTAT 

 
Fælles Bibliotekssystem 

Spørgsmål/svar til Sip2-profil 

Oprettet den 27. februar 2015 

 

 

Spørgsmål 1 

AU felt. Normalt (i alle andre ILS´er vi har mødt) er AU feltet brugt til at hente informa-

tion omkring nuværende udlånte materialer. Det tyder på, at I benytter den til 

gæld/bøde, er det korrekt forstået? Hvis ja, hvordan henter vi så informationer omkring 

nuværende udlånte materialer? Hvis ikke, hvad indikerer beløbet så? 
 

Svar:  

Der er fejl i beskrivelsen som rettes. AU skal indeholde aktuelle udlån 

 

 

Spørgsmål 2: 

AS felt. Det ville være rart at vi kunne fortælle lånerne, hvorhenne de kan afhente deres 

opfyldte reserverede materialer, disse information var tidligere tilgængelige i DDE Libra. 

Vil det være muligt for jer at tilføje dette? Så resultatet evt. bliver. ” <bibliographic identi-

fier>%<item identifier>%<pickup date>%<pickup location>%<material title>%<aut-

hor>%<GMB>%<SMB>” 

 

Svar:  

Vi tilføjer afhentningssted. Det vil være repræsenteret som et Biblioteksnum-

mer. 

 

Spørgsmål 3: 

BF felt. Hvilke muligheder er der for at vi kan få lånerens mobil nummer? 

 

Svar: 

Pt. indeholder BF feltet låners mobil-nummer. 

 

 

Spørgsmål 4: 

Vi har bemærket, at der ikke anvendes den nyeste version af SIP2 protokollen, som er 

”Rev 1.00 December 2008”. 
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Svar:  

Den har vi ikke haft adgang til – og derfor ikke benyttet. Vi har anvendt version 2.0, 

med version 2.12 fra 2006. 
 

 

Spørgsmål 5: 

Kan det uddybes hvordan det er tiltænkt, at login skal virke (93/94 99/98), hvis https for-

bindelsen kan være afbrudt mellem hvert telegram? 

 

Svar:  

Se standarden: http://biblstandard.dk/rfid/dk/rfid_sip2_over_https.htm 

 

 

Spørgsmål 6: 

Der ønskes en liste over fejlmeddelelser, som kan vises i screen message feltet. 

 

Svar: 

Vil først være tilgængelig senere. 
 

 

Spørgsmål 7: 

Response ok felt i SIP protokollen er defineret i standarden som 1/0 og 

ikke Y/N. 

Svar: 

Der er en fejl i beskrivelsen som rettes. Checkout Response ok  returnerer 1 eller 0. 

 

 

Spørgsmål 8: 

Resensitize/desensitize skal ikke ændre alarm status ved N. 
 

Svar: 

Vi vil egentlig foretrække at alarmen sættes, men er enig i at standarden siger at indstil-

lingen ikke skal ændres. 

 

Spørgsmål 9: 

Checkin response. Alert flag bruges som udgangspunkt til at signalere materialer med 

speciel håndtering så som reservationer og fjernlån, dvs. materialer der kræver særbe-

handling og derfor skal tages fra. 

 

Svar:  

Vi ændre alert, til også at have værdien ”Y” når der en sorteringsinstruks. 

 

Spørgsmål 10: 

Checkin response mangler oplysninger om lånerens e-mail (BE felt). 
Dette skal være unikt for hvert materiale, da der kan afleveres materialer fra flere for-

skellige lånere i samme session. 

 

http://biblstandard.dk/rfid/dk/rfid_sip2_over_https.htm
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Svar: 

BE feltet er os bekendt ikke del af checkin response telegrammet.  I skal i stedet be-

nytte patron identifier (AA) til at afgøre låners identitet. 

 

Spørgsmål 11: 

Checkin response mangler information om næste låner (CY felt) og hvor materialet skal 

hen for at næste låner kan få det (DT felt, svarende til pickup location). Bemærk at 

denne information skal bruges selvom materialet allerede er afleveret og aflæses igen. 

 

Svar: 

CY og DT felterne er os bekendt ikke del af checkin response telegrammet. I skal be-

nytte beskeden i sort bin (CL) til at aflæse hvor materialet skal hen. 

 

Spørgsmål 12: 

Checkin response. Indsættelse af størrelse af bøder ved for sent afleveret materiale 

(BV felt) mangler. 

 

Svar:  

BV feltet er os bekendt ikke del af checkin response telegrammet. 

 

Spørgsmål 13: 

Ved Checkin. Det skal være muligt for bibliotekssystemet at udsende en note til låneren 

ved aflevering, hvis materialet er klar til afhentning. 
 

Svar: 

I spørger til informationer som gør det muligt at give en låner der står ved selvbetje-

ningsautomaten besked om at reserveret materiale kan afhentes? 

Denne information er umiddelbart ikke tilgængelig via SIP2 telegrammerne, men kunne 

placeres i Patron Information response telegrammets hold items (AS), med en indika-

tion at det enkelte reserverede materiale er tilgængeligt. 

 

 

Spørgsmål 14: 

Checkout ok og renewal ok. Ok=”1” hvis der ikke opstår fejl. Hvis der sendes ”0” får lå-

ner besked om at materialet ikke kan lånes. ”Renewal ok” bør kun være ”Y” hvis materi-

alet er fornyet. 
 

Svar: 

Enig ”Checkout ok” og ”Renewal ok”, enig skal anvende ”1” eller ”0”, i stedet for ”Y” og 

”N”, se også besvarelse af #4. 

 

 

Spørgsmål 15: 

Title identifier er tiltænkt at være titlen på materialet, ikke en kode. 
 

Svar: 

Ikke enig.  
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Spørgsmål 16: 

Renew all. Ok field skal være ”1” hvis der ikke er fejl, antallet af fornyede materialer vil 

ikke påvirke denne status. 
 

Svar: 

Enig. Vi opdaterer beskrivelsen, således det er klart at alle materialer ikke nødvendigvis 

er fornyet. 

 

Spørgsmål 17: 

Renew all. Unrenewed items mangler due date. 

 

Svar: 

Enig. Det giver god mening, vi til føjer due date på BN feltet. 

 

Spørgsmål 18: 

Patron status mangler patron status feltet. 

 

Svar: 

Enig, den er faldet ud. Vil blive udfyldt iht. standarden. 

 

Spørgsmål 19: 

Patron information. Hold items mangler information om pickup location og pickup id. 

 

Svar: 

Vi kan godt tilføje pickup location. Vi overvejer at angive pickup id – og kun i det tilfælde 

materialet er klar til afhentning. 
 

Spørgsmål 20: 

Patron information. Charged items er ment som en liste over udlånte materialer, ikke til 

visning af materialer med bøder. 
 

Svar: 

Enig. Vi er blevet opmærksom på fejlen. 

 

 

Spørgsmål 21: 

Patron information mangler information om låneres alder (PB felt). 

 

Svar: 

PB feltet er ikke defineret i den version af SIP2 vi har anvendt. Hvor stammer feltet fra? 

 

Spørgsmål 22: 

Patron identifier. En automat vil normalt ikke vide om den har læst et lånerkort eller et 
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sygesikringskort, da den blot læser en stregkode eller låneren taster det manuelt. Det 

vil være nødvendigt med automatisk 
håndtering af dette i bibliotekssystemet. 

 

Svar: 

Vi overvejer at tilføje en mulighed for at udelade id-typen, således man blot angiver en 

id og FBS afgør hvilken type det er. 

 

 

Spørgsmål 23: 

Ved pickup location er ISIL nummer upraktisk information, da låneren ikke ved hvad det 

betyder. Det vil for automaten kræve integration med en database, som kan oversætte 

ISIL numre til biblioteksnavne. 

 

Svar: 

Vi kan godt se problematikken. Vi overvejer at supplere med navn i tekst form, alle ste-

der hvor et ISIL nummer angives i response. 

 

 

Spørgsmål 24: 

Item Information. Det er ikke muligt at se om materialet er reserveret, hverken ”Hold 

queue length” eller ”circulation status” indeholder brugbare oplysninger. 

 

Svar: 

Det er korrekt at vi ikke forventer at udfylde ”hold queue length”.  
”circulation status” udfyldes i henhold til SIP2 specifikationen, vi vil overveje at medtage 

alle status som SIP2 standarden ud kalder. 

 

 

Spørgsmål 25: 

Item information. Circulation status mangler status 7: recalled. 

 

Svar: 

Se svaret på 24. 

 

 

Spørgsmål 26: 

Item information. Hold pickup date mangler. 

 

Svar: 

Vi overvejer at angive hold pickup date – og kun i det tilfælde materialet er klar til af-

hentning. 

 

 

Spørgsmål 27: 

Item information. Decimal klasse information på fagbøger mangler. 
 

Svar: 

Vi overvejer at angive decimal klasse som del af item properties feltet, og øvrige felter 

hvor der returneres informationer om et item. 
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Spørgsmål 28: 

Item identifier i hold items og overdue items kan ikke være tomme, da listerne omhand-

ler specifikke materialer. 

 

Svar: 

Vi er ikke helt klare på spørgsmålet. Men er som udgangspunkt enige i at der ikke vil 

være tomme id felter i lister. 
 


