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Introduktion

 Deltagere

 Formål

 Imødekomme skolernes informationsbehov

 Generel status for FBS projektet

 System i brug i Horsens og Aabenraa
 Tidsplaner fortsat under pres
 Borgerpris holdes under kr. 6,-



Uddybning til generel status

 Udvikling
 V1.0 med udfordringer
 Kommende versioner

 Konvertering
 DDELibra, Integra og Bibliomatic færdig
 BookIt og Aleph på vej

 Udrulning
 Udrulningsplan publiceret 15.09.2015
 5 kommuner ikke helt på plads
 Plan afsluttet incl. nytilkommende Q1 2017

 Drift
 Supportorganisation under etablering
 Etablering af styregruppen i den permanente 

driftsorganisation



Overblik over brugergrænseflader



3 brugergrænseflader

Selvbetjeningsklient

Cicero Web

Cicero LMS 



Selvbetjeningsklient 

Kan benyttes på skolens pædagogiske center(PC)

Brugere: Elever + lærere

Funktionalitet

• Låne

• Aflevere

• Afslutte



Cicero Web

Brugere: lærere og elev

Webklient der kan benyttes hjemmefra

Funktionalitet

• Søge

• Reservere

• Forny

• Se egen status 

• Booke



Cicero LMS 

Brugere: Læringsmedarbejdere på PC’erne

‘fed’ klient skal installeres på den PC den skal anvendes fra

Funktionalitet

• Søge

• Låne

• Aflevere

• Søge lånere

• Indkøbe

• Trække lister

• Booke og opfylde bookinger

• Konfigurere



Booking

Lærer søger 

materialer via 

Cicero Web

Lærer opretter 

booking i Cicero 

Web

Læringsmedarbej

der opfylder 

booking i Cicero 

LMS

Lærer ser 

booking status i 

Cicero Web

Processen



Demo



Kommunernes

idriftsættelse og 

forberedelse



Implementeringskonsulent, kommunens 
single point of contact



Kommunernes

idriftsættelse og 

forberedelse



Kommunernes

idriftsættelse og 

forberedelse



Erfaringer

• Organisér jer godt

• Udpeg en ansvarlig for skolerne

• Afsæt tid

• Samarbejd m. folkebiblioteket

• Involver kommunens IT

• Sørg for datavask

• Forstå rapporter om data

• Test data

• Test scannere og selvbetjeningsløsninger

• Ha’ en organisation klar til intern

uddannelse og udpeg personer der har

kontakten til lokal fbs-projektleder og 

efter idriftsættelsen til support.


