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FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM 

Drejebog 2A: Datavask 
 

Version af 26. april 2017 

 

I forhold til den tidligere version af 26.11.14, er drejebogens afsnit om 2.1.4 

Opstillinger, 2.2.2 Leverandørregister, 2.3.2 Kassations-basen, 2.4. 

Fjernlån, 2.5.1 Workstations og 2.5.3 Windows print opdateret. Der er 

endvidere tilføjet et kort afsnit om bistand til datavask. 
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 Indledning  

Datavask er den proces, som foretages for at rette op på fejlbehæftede eller 

uhensigtsmæssigt udformede data i det eksisterende system, inden data 

udtrækkes og konverteres til FBS. Nogle typer datavask bunder i behovet 

for at rette op på inkonsistente data, og nogle bunder i, at data er 

inkompatible med datamodellen i FBS. 

 

KOMBIT og Systematic anbefaler kommunerne, der skal overgå til FBS at 

starte datavasken i eksisterende bibliotekssystemer hurtigst muligt. Dantek 

A/S har udsendt en vejledning til datavask til deres kunder. Nærværende 

drejebog vil komme med nogle generelle anbefalinger, som vil være 

dækkende i forhold til alle nuværende systemer.  

 

ET godt sted at starter er med overvejelser om der har været områder i det 

eksisterende bibliotekssystem, hvor kommunen har benyttet felter i 

bibliotekssystemet anderledes end tænkt fra leverandørens side.   

 

Erfaringer fra biblioteker, som er konverteret til FBS viser, at grundig 

oprydning i det nuværende bibliotekssystem, letter konverteringsprocessen 

til FBS. 

  

 Datavask  

Dette afsnit indeholder konkrete datavaskemner, som de enkelte kommuner 

som minimum bør tjekke op på.  

  

2.1 Bibliografiske poster  

2.1.1 Lokale faustnumre  

Tjek jeres base for lokalt oprettede poster (faustnummer starter med 9-tal).   

Ryd op, dvs. tjek om I forsat har disse materialer i jeres samling, eller om 

de reelt ikke længere er i samlingen. I givet fald skal denne beholdning, 

samt alle poster uden beholdning slettes.   

  

NB: De få kommuner, som fortsat har en basis-kopi, skal selvfølgelig 

ikke slette alle poster uden beholdningsoplysninger.  

 

Der kan ligeledes være tale om lokalt oprettede poster, som har et 

autoritativt nationalt faustnummer hos DBC. I givet fald skal posten 

opdateres med det autoritative faustnummer, herved lettes konvertering, og 

kommunen får sin beholdning på den korrekte bibliografiske post.  
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Hvis der herefter fortsat er poster tilbage, kan der laves et tjek i forhold til 

pkt. 4.3.1, hvor der tjekkes om samlingen bliver benyttet.  

 

2.1.2 Revision af samlingen  

Kommunen kan foretage en beholdningsrevision af sin samling, hvis det er 

lang tid siden sidste revision. Alle materialer, som ikke findes ved et sådan 

tjek, registres som forsvundne/bortkomne, med henblik på sletning inden 

migrationen. Vær opmærksom på materialer med regning, hvor låner har 

betalt erstatning. Kommunen kan have en politik om, at man tilbagebetaler 

erstatningen til låneren, hvis materialet afleveres indenfor 6-12 måneder. I 

den forbindelse er det ligeledes vigtigt, at Læringscentrene kigger på deres 

bestand af genstande. De har måske ikke alle de genstande, som er 

registreret i bibliotekssystemet.  

  

2.1.3 ISBN fejl  

Primært for skolerne. Der kan være samme ISBN-nummer på flere 

bibliografiske poster. Lav et udtræk på ISBN-nummer for at finde eventuelle 

dubletter.  

Findes der dubletter, skal det korrekte ISBN-nummer opdateres for begge 

poster. Det kan gøres via tjek i Brønd eller Netpunkt.  

  

2.1.4 Antal opstillinger  

Begræns antal opstillinger i bibliotekssystemet. Slet opstillinger i nuværende 

bibliotekssystem, som ikke skal overføres til FBS. Der kan f.eks. være tale 

om opstillinger, som ikke har beholdninger, eller der kan være tale om 

opstillinger, hvor beholdningen er meget lille, og dermed ikke giver mening.  

Læringscentrene bør gennemgå deres opstillinger og ensrette dem, da 

opstillingerne vil være synlige for alle PLC’er i kommunen. Eksempelvis kan 

det være svært at gennemskue hvilken af opstillingerne, der skal anvendes, 

hvis der både findes ”Hest”, ”Heste” og ”Hestebøger”. 

  

2.2 Låneregister  

2.2.1 CPR-nummer/UniLogin  

Det anbefales, at alle lånere i låneregistret er registreret med CPR-nummer, 

og ved elever ligeledes med UniLogin.   

Fordelen ved at foretage denne datavask er, at kommunen efterfølgende 

automatisk vil kunne få opdateret sit låneregister fra Serviceplatformen 

(CPR-nummer). Dette vil betyde, at låneregistret kan blive opdateret i 

forhold til navne-ændringer, flytninger, dødsfald m.v. For læringscentrene 

vil dette betyde, at man fremover automatisk kan få klasseoprykning, 
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flytning mellem skolerne mv. opdateret automatisk. Oplysninger om 

borger/elever vedligeholdes i deres respektive systemer, og 

basisoplysninger om borger/elever hentes til bibliotekssystemet.  

Vær opmærksom på, om Biblioteket-kommer-lånere alle er i systemet med 

CPR-nummer.  

  

Der skal påføres tilhørsfilial på samtlige i lånerregistreret. Lånere uden 

tilhørsfilial, vil ikke kunne oprette bestillinger/reservationer på bibliotekets 

hjemmeside efter overgang til FBS, hvis tilhørsfilialen mangler. 

 

 

NB: Kommunen skal være opmærksom på, at der kræves tilladelse 

til at gemme disse oplysninger i låneregistret, ligesom der kræves 

tilladelse til at hente dataene.  

 

2.2.2 Leverandørregister 

Samtlige leverandører i kommunens eksisterende bibliotekssystem skal 

være registreret med CVR-nummer for at blive migreret korrekt til FBS.  

 

2.2.3 Kundenummer oprydning  

Det anbefales at slette leverandører og kundenumre, som ikke er i brug 

længere.    

 

2.2.4 Sletning af lånere (og eventuelt uafleverede materialer)  

Hvis kommunens eksisterende bibliotekssystem ikke automatisk sletter 

låner, overvej da om alle lånere skal overføres til FBS. Dette betyder, at det 

tjekkes, hvornår låneren sidst har været aktiv, og hvis det f.eks. ligger tre 

år eller længere tilbage i tiden, slettes låneren.  

Hvis låneren har uafleveret lån, skal det ved elever, som for flere år siden 

har forladt skolen, overvejes, om materialer skal afskrives, da kommuner jf. 

dansk lovgivning ikke må kræve erstatning for ikke-afleveret materialer. 

Eleven slettes efterfølgende fra systemet.   

Ved borgere, hvor CPR-nummer eller anden identifikation ikke er registreret, 

kan det overvejes at afskrive materialerne og slette låneren.   

  

2.3 Udlån  

2.3.1 Kassation af ikke-udlånte titler  

Nogle kommuner benytter i dag autokassation af materialer, som ikke har 

været udlånt i en given årrække. Hvis der ikke benyttes autokassation, kan 
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man overveje at fremsøge alle materialer uden udlån i f.eks. 3 eller 5 år. 

Dette kræver sandsynligvis medvirken fra nuværende leverandør.   

  

Udskriv en kassationsliste over materialer, som ikke har været udlånt i x 

antal år, og tjek herefter om de står på hylden. Alle ikke fundne materialer 

kasseres i systemet. Ved materialer, som findes på hylderne, kan det 

overvejes, om alle kasseres, eller om der foretages en hurtig materialepleje. 

Hvis der foretages et udlån med efterfølgende aflevering, bliver materialet i 

systemet registret som værende udlånt i den fremsøgte periode. Herefter 

kan kommunen bede sin leverandør om at foretage kassation af alle 

materialer på listen. Materialer på hylden slettes fra kassationslisten, hvis 

der er ’god grund’ til at beholde materialet.  

 

2.3.2 Kassations-basen 
 

Bibliotekerne kan med fordel slette kassationsbasen indtil 31.12.XXXX forud 

for konverteringen – dvs. der skal ikke slettes kassationer for indeværende 

år af hensyn til udtræk til Danmarks Statistik. Sletning af kassationsbasen 

vil mindske konverteringsfejl. 

 

2.4 Fjernlån 

 
Afsluttede fjernlån frem til det år, hvor konverteringen foregår kan også med 
fordel slettes. Konverteres der i 2017 kan afsluttede fjernlån frem til 31.12.2016 
slettes. 
 

2.5 Teknologisk oprydning  

2.5.1 Workstations  

Brugere og printere i det nuværende system overføres ikke, men af hensyn 

til opsætningen i FBS bør man i kommunen alligevel gennemgå brugere og 

printere og slette ubrugte printere og brugere. 

 

2.5.2 Windows 7  

FBS anvender Java Runtime, hvilket betyder, at kommunen skal være på 

Windows 7 eller nyere version af Windows.  

 

2.5.3 Windows print  

UNIX print skal omlægges til Windows print inden ibrugtagningen af FBS 



 

KOMBIT A/S   Halfdansgade 8   2300 København S   Tlf 3334 9400   www.kombit.dk   kombit@kombit.dk   CVR 19 43 50 

75 Side 6/6 

På http://fbsudrulning.dk/vejledninger/ i vejledningen Opsætning af Cicero 

LMS findes en oversigt over printere, som er kompatible med FBS  

 

 

2.6 Bistand til datavask 

Anbefalingen til kommunen er at al datavask så vidt muligt håndteres før 

konverteringen til FBS. Eksisterende leverandør vil ofte kunne bistå hermed. 

Skulle kommunen ønske bistand til datavask efter konverteringen er det 

aftalt med Systematic, at de kan tilbyde datarettelser afregnet enten via 

forbrugt tid eller som fast pris.  

Det anbefales at få udfærdiget et skriftligt tilbud inden løsning af opgaven 

indeholdende estimat på forventet timeforbrug.  

Hvis kommunen ønsker afregning på grundlag af fast pris, er det aftalt, at 

Systematic beregner fastprisen på grundlag af estimeret tidsforbrug og evt. 

øvrige omkostninger.  

 

 


