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1 NY SUPPORTMODEL – HVAD BETYDER 
DET? 
 

Pr. 1. oktober 2017 træder en justeret supportmodel i kraft for FBS. I dette dokument kan du læse om, hvad 

baggrunden er for at indføre den nye model, og hvordan styregruppen for Fællesskabet FBS og KOMBIT 

forslår, at kommunerne forholder sig i forbindelse med implementeringen af den nye supportmodel. 

Desuden vil vi i dokumentet give inspiration til hvordan kommunerne kan evaluere deres egen 

supportorganisation, så denne understøtter et samarbejde mellem folkebibliotekerne og de pædagogiske 

læringscentre (herefter nævnt som PLC’er). 

Målet er at give kommunen: 

 Klarhed over rolle-, ansvars- og opgavefordelingen mellem kommunen, Systematic og KOMBIT 

 Overblik over tidsplan for overgangen 

 Overblik over opgaver forbundet med implementeringen 

1.1 Målgruppe for dokumentet 

Dokumentet henvender sig til følgende målgrupper i kommunen: 

 Projektledere for FBS 

 Ledere af folkebibliotek og PLC 

 Systemadministratorer 

 Superbrugere. 
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2 BAGGRUND FOR NY SUPPORTMODEL 
 

Den nye supportmodel for FBS er vedtaget af styregruppen for Fællesskabet FBS og indebærer en 

begrænsning i antallet af personer i kommunerne, der kan rette henvendelse til Systematics Service Desk. 

Henvendelser kan være telefoniske, via mail eller ske via Systematics Service Desks websideformular.  

Begrænsningen medfører, at hver kommune får tildelt et antal supportberettigede bruger efter en 

fordelingsnøgle – se bilag 1.  

Begrænsningen indføres af to årsager:  

 For at sikre at FBS i kommunerne bliver understøttet af supportorganisationer, der giver optimale 

muligheder for videndeling og videnudnyttelse.  

 For at reducere omkostningerne til support i FBS, da vederlaget til Systematic for support afregnes 

efter antallet af supportberettigede brugere.  

Denne reducering af omkostninger til support sikrer, at der er flere midler til videreudvikling af FBS. 

Begrænsningen i antallet af brugere, der kan rette henvendelse til Systematics Service Desk vil have 

betydning for, hvordan kommunen organiserer intern support og videndeling. Derfor henstiller styregruppen 

for FBS og KOMBIT til at kommunerne benytter lejligheden til at evaluere deres eksisterende 

supportorganisation og sørger for at tilpasse den den nye model. Samtidig bør kommunerne have fokus på, 

hvordan man kan tilgodese og understøtte samarbejdet på tværs af folkebiblioteker og pædagogiske 

læringscentre (herefter nævnt som PLC).  

En forudsætning for at den nye model skal fungere optimalt er, at kommunerne sammensætter deres 

driftsorganisation på en hensigtsmæssig måde med klart definerede roller, ansvar og arbejdsgange, så 

brugere af FBS på både folkebibliotekerne og PLC får den støtte de har brug for i deres dagligdag.  

3 ANSVAR IFM. OVERGANGEN TIL DEN NYE 
SUPPORTMODEL 
Overgangen til den nye supportmodel vil betyde opgaver og ændrede arbejdsgange for både kommunerne, 

Systematic og KOMBIT.  

3.1 Kommunen 

Kommunen har ansvaret for at: 

 Sikre at alle relevante interessenter i organisationen modtager den fornødne information den nye 

supportmodel og hvad den indebærer. Det gælder fx:   

o Medarbejdere på folkebibliotekerne og PLC’er 

o It-afdelingen 
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o Ledere 

 Gennemføre de opgaver, der er forbundet med implementeringen – læs mere om dette i afsnit 5 i 

dette dokument. 

3.2 KOMBIT 

KOMBIT har ansvaret for at: 

 Varetage projektledelse i forbindelse med overgangen til ny supportmodel. 

 Holde kommunerne løbende orienteret samt sikre formidling af de opgaver kommunen skal udføre 

for at implementere den nye supportmodel. Udmelding sker via Nyhedsbreve og FBS-yammer-

gruppen. 

 Sikre at de udpegede supportberettigede brugere bliver oprettet – dette sker i samarbejde med 

Systematic. 

 Lave aftaler med Systematic omkring overgangen til den nye supportmodel, fx håndtering af åbne 

henvendelser der er oprettet af brugere, som ikke fremover er ”supportberettigede brugere”. 

3.3 Systematic  

Systematic har ansvaret for at: 

 I samarbejde med KOMBIT at oprette de ”supportberettigede brugere”, som kommunerne har 

indmeldt 

 Afslutte og evt. overdrage de nuværende åbne henvendelser oprettet af brugere, som fremover 

ikke er supportberettede brugere. 

 

4 RAMMER FOR DEN NYE SUPPORTMODEL 

4.1 Supportmodellen for FBS 

Hver kommune skal jf. bilag 1 indmelde et antal ”supportberettigede brugere” til KOMBIT. Brugerne bliver 

oprettet med et personligt login og må ikke dele dette med andre i organisationen. Den supportberettigede 

bruger får via det personlige login, adgang til at indmelde fejl til Systematic Service Desk via 

supportportalen. Det er også muligt for den supportberettigede bruger at sende mails til 

support.sll.fbs@systematic.com.  

E-mails, som bliver sendt til denne adresse, vil kun føre til oprettelse af en sag, hvis den kommer fra en 

supportberettiget bruger. Hvis afsenderen ikke er en supportberettiget bruger, vil vedkommende få en mail 

retur, som fortæller, at han eller hun ikke er registreret som supportberettiget bruger, og derfor ikke kan få 

lov til oprette en sag ved Systematic Service Desk.  

http://www.kombit.dk/nyheder?field_projectrelated_nid=279&created%5Bmin%5D=&created%5Bmax%5D=
https://www.yammer.com/bibliotekssystem/#/home
https://www.yammer.com/bibliotekssystem/#/home
https://systematic.cherwellondemand.com/CherwellPortal/SLL#0
mailto:support.sll.fbs@systematic.com
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Telefonnummeret til FBS-supporten vil kun fremgå, når man er logget ind på Systematics supportportal, 

hvor man under vejledninger vil kunne se, hvordan man kontakter support via telefon. Når man ringer til 

FBS-supporten, vil man blive bedt om sit brugernavn til supportportalen.  

Indmeldingen af supportberettigede brugere sker via et link. Dette er nærmere forklaret under afsnit 5.1. 

KOMBIT opfordrer til at minimum én af de supportberettigede brugere også kan oprette ændringsønsker i 

FBS’ ændringsønskeportal. Dette er hensigtsmæssigt for at sikre at viden og kommunikation om support og 

videreudvikling af FBS, ligger samme sted, da dette understøtter en effektiv videndeling og kvalificeret 

support i egen organisation på tværs af folkebiblioteker og PLC’er.  

Kommunen bør sikre, at der er supportberettigede brugere på både folkebibliotekerne og i PLC´erne, 

ligesom det er vigtigt med et godt samarbejde på tværs i organisationen med henblik på sparring og 

videndeling i det omfang det er muligt. Det kan være relevant for skoleledelsen og biblioteksledelsen at 

drøfte, hvordan driftsorganisationen kan understøtte deling af viden i brugen af FBS. 

Den nye supportmodel betyder, at der kan tildeles rettigheder til sammenlagt 400 personer. Dette antal 

fordeles mellem kommunerne i fællesskabet FBS. Hver kommune får mellem 3 og 15 brugere afhængig af 

kommunens størrelse.  

En supportberettiget bruger kan have rollen som systemadministrator eller superbruger i kommunen. 

Kommunen kan vælge at have flere superbrugere end supportberettigede brugere. I så fald må det aftales 

internt, hvilke superbrugere der også skal være supportberettigede brugere. 

Kommunen bør sikre at medarbejdere, der anvender FBS, kender til supportorganisationen, og at alle 

kender til rolle- og ansvarsfordelingen.  

 

Supportmodellen for FBS består af tre følgende levels:  

1st level support er kommunens egen systemadministrator og/eller superbrugere, som yder support til 

bibliotekernes almindelige brugere på henholdsvis folkebibliotekerne og PLC’ere. KOMBIT anbefaler, at 

disse personer har adgang til at gøre brug af Systematics Service Desk samt har rettigheder til at oprette 

ændringsønsker på FBS’ ændringsønskeportal.  

2nd level support er Systematics Service Desk, som yder support til kommunernes systemadministratorer 

og superbrugere.  

 

3rd level support er Systematics udviklingsteam for vedligeholdelse og 3. parts leverandører.  

 

I Drejebog 5 ”Support af FBS” kan du læse mere om blandt andet: 

 Supportmodellen i praksis 

 Kendte fejl og ændringsønsker i FBS 

http://fbsudrulning.dk/wp-content/themes/fbs_wp/lib/fbs/tutorials/ajax/getFile.php?fileId=105
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 Servicemål og svartider 

 Generel driftsafvikling, vedligeholdelse og backup. 

Via linket finder du drejebogen under menupunktet ”Alle”.  

 

5 FREMGANGSMÅDE  

5.1 Forberedelse frem til ibrugtagning 

Den nye supportmodel træder i kraft 1. oktober 2017. 

Kommunen skal indmelde, hvem der skal være supportberettigede brugere via et link, der findes i 

oversigten i bilag 1 sidst i dette dokument. Find din kommune i listen og vælg det link der står ud for din 

kommune. Hvor mange supportberettigede brugere en kommune kan melde ind afhænger af 

kommunestørrelsen. Antallet fremgår fremgår ligeledes af bilag 1.  

Deadline for indmelding til KOMBIT er 15. september 2017.  

Da der vil være kommuner, der i dag har flere oprettede brugere hos Systematic, end der er pladser til i den 

nye model, vil de ”ikke” supportberettigede brugere blive afsluttet hos Systematic og modtage en e-mail 

herom, når de nedlægges. 

I perioden fra 15. september og frem til 1. oktober, vil KOMBIT i samarbejde med Systematic Service Desk 

sikre, at de supportberettigede brugere bliver oprettet og får tilsendt deres nye login, medmindre det viser 

sig, at de kan anvende det eksisterende login. Brugerne får direkte besked, når login er oprettet.  

5.2 Åbne sager 

Hos Systematic Service Desk ligger der en række åbne sager, der er oprettet af kommende ”ikke”-

supportberettigede brugere. I forbindelse med indmeldingen af supportberettigede brugere, vil det være 

muligt at henvise til, hvilke supportberettigede brugere ”åbne sager” skal overføres til.  

5.3 Henvendelser fra ikke-supportberettigede brugere 

Al forandring kræver tid. Det er KOMBITs og FBS styregruppens ønske at den nye model hurtigst muligt 

bliver forankret i kommunerne, men vi er naturligvis klar over at det især i begyndelsen kan ske, at ikke-

supportberettigede brugere retter henvendelse til Systematic Service Desk alligevel.  

Hvis Systematic Service Desk modtager mails hvor afsenderen ikke er en supportberettiget bruger, vil 

vedkommende få en mail retur, som fortæller, at han eller hun ikke er registreret som supportberettiget 

bruger, og derfor ikke kan få lov til oprette en sag ved Systematic Service Desk. Det samme er gældende 

for henvendesler via telefonsupporten.  
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5.3.1 Ændringer til supportberettigede brugere 

Sker der ændringer i organisationen, fx hvis en supportberettiget bruger stopper eller ændrer rolle, skal 

dette meddeles KOMBIT via bibsys@kombit.dk, der formidler ændringen videre til Systematic Service 

Desk.  

6 KOMMUNENS FBS-DRIFTSORGANISATION   
For at understøtte en god forankring af FBS i kommunen, er det KOMBITs anbefaling og FBS -

styregruppens ønske, at kommunerne indretter sig med en driftsorganisation bestående af et FBS-ejerskab 

og en supportorganisation bestående af systemadministratorer og superbrugere.  

I dette afsnit gives et eksempel på, hvordan kommunen kan organisere sin supportorganisation 

hensigtsmæssigt. Dette er endvidere beskrevet i Drejebog 1: Organisation og Kontrakter under afsnit 4.  

Anbefalingerne tager udgangspunkt i andre lignende kommunale driftsorganisationer, hvor der er udpeget 

personer til at varetage kontakten til dels KOMBIT, som er ansvarlig for leverandørstyringen, dels til 

supporten hos den udpegede leverandør.  

Her ses et eksempel på en liniær drifts- og supportorganisation, der vil være udgangspunktet for KOMBITs 

anbefalinger.  

 

Som figuren ovenfor illustrerer, vil selve supportorganisationen referere til et ledelseslag, der har ejerskabet 

for implementeringen af FBS. Afhængigt af kommunens størrelse og antallet af filialer for folkebibliotekerne 

og PLC’er, er det vigtigt, at de udpegede roller og aktører indenfor FBS, har en tæt dialog og som minimum 

mailto:bibsys@kombit.dk
http://fbsudrulning.dk/vejledninger/#/Alle?id=
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klare kommunikationslinier, der sikrer, at informationer når ud til medarbejdere, ledere og øvrige 

interessenter i kommunen (fx it-afdelingen) så fællesinteresser varetages, og videndeling opnås på tværs af 

folkebiblioteker og PLC. 

6.1 Roller i kommunens FBS-driftsorganisation  

Nedenfor gennemgås de foreslåede funktionsbeskrivelser for de tre roller i det foreslåede eksempel på en 

kommunes driftsorganisation. Beskrivelserne er vejledende, og det er kommunens eget ansvar at definere 

roller og ansvar endeligt. 

6.1.1 Kommunens FBS-ejerskab 

Kommunens FBS-ejerskabet bør forankres ledelsesmæssigt hos én eller flere personer. Det kan fx være 

en folkebibliotekschef, der er hovedansvarlig, men som i varierende omfang vil bemyndige andre aktører til 

at varetage enkelte områder af ejerskabet.  

Der vil ikke være tale om et traditionelt systemejerskab, da systemforvaltningen udgår fra KOMBIT, og de 

centrale beslutninger træffes af Styregruppen for FBS. Det er dog aktørerne i FBS-ejerskabsrolle, der skal 

sikre forankring i egen organisation – når der fx sker ændringer, der skal implementeres eller interne 

arbejdsgange skal ændres og justeres.  

Følgende opgaver og ansvarsområder bør varetages af kommunens FBS-ejerskab: 

 Være kommunens faglige garant for en optimal anvendelse af systemet, herunder sikre 

hensigtsmæssige lokale arbejdsgange og efterlevelse af disse. 

 Sikre varetagelse af lokal datasikkerhed i forhold til brugen af FBS og tredjepartsudstyr knyttet hertil. 

 Formelt godkende anskaffelser og installation af tredjepartsudstyr  

 Fastlægge og løbende revurdere adgangsrettigheder for brugere – i overensstemmelse med 

organisationens adgangspolitik. 

 Sikre at indmelding af udviklingsønsker til Fællesskabet FBS sker koordineret. 

 Være kontaktpunkt for kommunen i forhold til KOMBIT og Fællesskabet FBS, fx i forhold til 

udviklingsstrategi, prioritering af udviklingsønsker og eventuelle høringsrunder. 

 Sikre klargøring og opretholdelse af en FBS driftsorganisation bemandet med systemadministrator og 

superbrugere. 

 Varetage et forretningsejerskab, hvor der på kommunalt niveau tages ansvar for monitorering og 

dokumentation af økonomiske og faglige gevinster ved FBS. 

 

I varetagelsen af kommunens FBS-ejerskab er det vigtigt, at alle sektorers interesser tilgodeses, også 

selvom ejerskabets aktører er forankret i én sektor.  

 

6.1.2 FBS Systemadministratorer  

FBS driftes centralt hos Systematic/TDC.  
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I en driftsorganisation kan den ansvarlige for FBS-ejerskabet vælge at udpege en eller flere 

systemadministratorer.  

For kommunens systemadministratorer vil der typisk være en række forretningsmæssige opgaver relateret 

til opsætning, herunder opsætning af tredjepartsudstyr og opsætninger af organisation, brugere og 

arbejdsgange (fx nye lukketider, ændrede bødetakster osv.). Endvidere vil systemadministratorer (og 

superbrugere) i aftalt omfang være kontaktled til kommunens brugerne i forhold til den centrale Service 

Desk. 

Kommunens systemadministrator vil typisk også være ansvarlig for kontakten til den kommunale it-afdeling. 

Som systemadministrator for Fælles Bibliotekssystem er det en fordel, at man har kendskab til kommunens 

organisering af folkebiblioteker, PLC og evt. fællessamlinger samt arbejdsgangene på disse enheder. 

Endvidere forudsættes det, at man har it-kompetencer på superbrugerniveau. 

Systemadministrator vil også være ansvarlig for at kommunikere ændringer i arbejdsgange ud til 

kommunens brugere, sikre udmeldinger om driftsforstyrrelser og sikre viden omkring nye features i 

forbindelse med release af nye versioner,  

Derfor anbefaler KOMBIT, at FBS-ejerskabet i samarbejde med udpegede systemadministratorer og 

eventuelle superbrugere, udarbejder en kommunikationsplan, som redegør for, hvordan information om 

FBS formidles og via hvilke kanaler. Her kan også lægges op til at brugere selv har et ansvar for at opsøge 

viden og hjælp via de udstillede vejledninger, der findes hos Systematic, KOMBIT eller lokalt i kommunen.  

 

6.1.3 FSB Superbrugere 

I driftsorganisationen kan der udpeges en række superbrugere. Superbrugerne er biblioteksansatte, der via 

en særlig indsigt i Fælles Bibliotekssystem, har en formel rolle, der indebærer at hjælpe kolleger med at 

bruge systemet og med at finde relevante vejledninger. Superbrugerne vil således være brugerens direkte 

support – og den første man retter henvendelse til om brugen af FBS. 

For at kunne agere i denne rolle, er superbrugerne ansvarlige for selv at søge informationer via supportens 

FAQ, instruktionsvideoer, vejledninger samt orientere sig løbende i leverandørens udmeldte driftsstatus og 

kendte fejl m.v. Samt i øvrigt holde sig ajour med viden om FBS i netværket af kommunens superbrugere. 

Superbrugernes rolle kan udvides til også at være den såkaldte supportberettigede bruger. Dette medfører 

et ansvar for at identificere, opsamle og rapportere fejl til den centrale support. Da fejlhåndtering og 

ændringsanmodninger varetages efter to forskellige arbejdsgange, og kræver rettigheder til at dels 

fejlmelde og oprette ændringsønsker, anbefales det at FBS-ejerskabet, sikrer at nogle af de 

supportberettigede brugere også har rettigheder til at oprette ændringsønsker. Dette sikrer, at der kan ske 

et fornuftigt flow i forbedringer i FBS – samtidig med at viden og videndeling kan håndteres fornuftigt.  
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Superbrugeren for FBS vil også typisk kunne varetage intern undervisning/sidemandsoplæring af 

bibliotekernes brugere af Fælles Bibliotekssystem. 

Som Superbruger for FBS forudsættes det, at man har kendskab til kommunens organisering af 

folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre og evt. fællessamlinger samt arbejdsgangene på disse 

enheder. Endvidere forudsættes det, at man har it-kompetencer på superbrugerniveau. 

7 TJEKLISTE FØR IBRUGTAGNING 
 Afklar via FBS-ejerskabet i kommunen og på tværs af folkebiblioteker og PLC’er, hvilke 

medarbejdere der skal kunne indmelde fejl til Systematic Service Desk. 

 Evaluér kommunens egen supportorganisation – er der behov for en justering? – Ved 

medarbejderne hvem de kan kontakte, og hvem der er supportberettiget bruger? 

 Kommunikér ud til egen organisation, hvilke ændringer den nye supportmodel medfører. Synliggør 

ansvar og roller i den interne supportorganisation, 

 Indmeld navne, svarende til det antal supportberettigede brugere, der er tildelt til kommunen, 

senest 15. september 2017 

 Hold jer løbende ajour med nyheder fra KOMBIT via nyhedsbrevet og Yammer 

8 YDERLIGERE INFORMATION 
Hvis du har input eller spørgsmål til den nye supportmodel eller andet vedrørende FBS kan du kontakte  

projektteamet for FBS på bibsys@kombit.dk.  
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BILAG 

Bilag 1 – Antal supportberettigede brugere 

Kommune Antal supportberettigede brugere Link til indmeldelse 

Albertslund 

Allerød 

Assens 

Ballerup 

Billund 

Brøndby 

Brønderslev 

Dragør 

Egedal 

Favrskov 

Faxe 

Fredensborg 

Frederikssund 

Furesø 

Glostrup 

Greve 

Gribskov 

Halsnæs 

Hedensted 

Herlev 

Hørsholm 

Ikast-Brande 

Ishøj 

Jammerbugt 

Kalundborg 

Kerteminde 

Langeland 

Lejre 

Lemvig 

Lolland 
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https://survey.enalyzer.com/?pid=h7nut2is
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Læsø 

Mariagerfjord 

Middelfart 

Morsø 

Norddjurs 

Nordfyns 

Nyborg 

Odder 

Odsherred 

Rebild 

Ringsted 

Rødovre 

Samsø 

Skive 

Solrød 

Sorø 

Stevns 

Struer 

Syddjurs 

Sydslesvig 

Sønderborg 

Thisted 

Tønder 

Tårnby 

Vallensbæk 

Vejen 

Vesthimmerland 

Vordingborg 

Ærø 

Fredericia 

Frederikshavn 

Faaborg-Midtfyn 

Guldborgsund 

Haderslev 

Hillerød 

4 
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Holstebro 

Hvidovre 

Høje-Taastrup 

Køge 

Lyngby-Taarbæk 

Ringkøbing-Skjern 

Rudersdal 

Skanderborg 

Svendborg 

Varde 

Aabenraa 

 

 

Gentofte 

Gladsaxe 

Helsingør 

Holbæk 

Sønderborg  

Frederiksberg 

Herning 

Horsens 

Kolding  

Næstved 

Randers 

Roskilde 

Silkeborg 

Slagelse 

Viborg 

5 

Klik her 

Esbjerg (Fanø) 

Vejle 7 

Klik her 
Odense 

Aalborg 

Aarhus 10 

Klik her 

https://survey.enalyzer.com/?pid=m3r7g6bs
https://survey.enalyzer.com/?pid=apub5h2b
https://survey.enalyzer.com/?pid=m5h8p5ce
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København 

15 

Klik her 

 

https://survey.enalyzer.com/?pid=fakes8de

