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1 INDLEDNING 

 
Denne drejebog er udarbejdet af KOMBIT og har til hensigt at give kommunen et overblik over hvordan den 

vedtagne supportmodel for Fælles Bibliotekssystem (herefter FBS) fungerer i praksis.  

Drejebogen redegør endvidere for, hvor der findes relevant supportrelateret information for kommunen og 

3. partsleverandør samt for service- og driftsrelaterede forhold, der er reguleret af kontraktgrundlaget med 

systemleverandøren, Systematic. 

 

2 SUPPORTMODEL I PRAKSIS 
 

Supportmodellen for FBS består af tre levels: 

 1st level, er kommunens egne systemadministratorer og superbrugere 

 2nd level, er Systematics Service Desk (hhv. DBCs Service Desk) 

 3rd level, er Systematics vedligeholdelsesteam hhv. 3. parts leverandører 

 

De tre levels har betydning for hvem, der kan hente support hos hvem og hvordan. 

Det er kommunens eget ansvar at organisere sig med superbrugere og systemadministratorer, så disse 

dækker bibliotekerne i sektorerne inden for både folkebiblioteket og Pædagogisk Læringscenter (PLC). 

 

I ’Drejebog 1 Organisation og Kontakter’, kan der læses om KOMBITs anbefalinger til hvordan kommunen 

sætter sin driftsorganisation op. 

 

2.1 Begrænsning af supportberettigede brugere 

Indførslen med begrænsning af supportberettigede brugere blev vedtaget i styregruppen for FBS i foråret 

2017 og har ikrafttrædelse 1. oktober 2017.  

Kun de udpegende supportberettigede brugere kan rette henvendelse til Systematics Service Desk.  

Kommunen skal i forbindelse med implementeringen af den nye supportmodel i efteråret 2017, indmelde 

supportberettigede brugere via link der er udsendt fra KOMBIT til FBS kontaktpersoner sammen med 

implementerings beskrivelsen, som du også kan finde på KOMBITs projektside.  

http://fbsudrulning.dk/vejledninger/#/Alle?id=
http://www.kombit.dk/bibliotek
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Fremover skal kommunen kontakte KOMBIT via bibsys@kombit.dk for at få oprettet kommunens 

supportberettigede brugere, eller hvis der sker ændringer i organisationen der kræver at rettigheden går til 

anden medarbejder.  

Denne arbejdsgang er nødvendigt for at sikre, at antallet af supportberettigede brugere for hele FBS 

projektet ikke overstiger 400 brugere, da vederlaget til support opkræves efter antal oprettede 

supportberettigede brugere. 

Når KOMBIT modtager mail med nedenstående oplysninger på nye brugere, laves der en kontrol af hvor 

mange supportberettigede brugere kommunen har fået tildelt. Såfremt der er ledig pladser, vil oprettelsen 

videreformidles til Systematic Service Desk. Når brugeren er oprettet modtager vedkommende en mail med 

brugernavn og login.  

KOMBIT og Systematic bestræber sig på at håndtere oprettelsen eller evt. afslutnings af en 

supportberettigedet bruger indenfor 1-2 hverdage.  

Kommunen bør sikre en intern arbejdsgang der tilgodeser hvordan henvendelser til support håndteres i 

tilfæld af sygdom og sammenfaldende ferie. KOMBIT anbefaler at medarbejderne er kendte med den 

interne arbejdsgang herfor.  

2.2 Afhjælpning af fejl i FBS 

Den almindelige slutbruger af FBS kan kontakte systemadministratoren eller superbrugeren, når der 

opleves problemer eller når vedkommende har spørgsmål til brugen af systemet.  

Systemadministrator eller superbrugere vil kunne hjælpe med langt de fleste brugsrelaterede spørgsmål. 

Kan de ikke afhjælpe problemet, eller er der mistanke om en fejl i systemet, indberettes problemet til 

Systematics Service Desk enten telefonisk eller via webformular, af kommunens supportberettigede bruger.  

Såfremt Systematic Service Desk ikke kan afhjælpe problemstillingen bliver Systematics team for 

vedligeholdelse involveret og / eller evt 3. parts leverandør (herunder også kommunens interne IT-afdeling), 

for at tilvejebringe en løsning på det indmeldte problem.  

Alle henvendelser vedrørende fejl og spørgsmål til Systematics Service Desk registreres i et 

supportsystem, så brugeren kan følge status på egne oprettede henvendelser.  

mailto:bibsys@kombit.dk
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Figur 1. Support af FBS 

 

2.3 Supportsite for FBS 

Systematic har oprettet et support site, som indeholder al praktisk information om supportrelatererede 

forhold i forhold til FBS. 

På siden kan der bl.a. findes korte praktiske vejledninger, ’Quickguides’, som hjælper brugeren med 

udvalgte funktionaliteter. 

Endvidere er der adgang til videoguides, som gennemgår systemet målrettet henholdsvis folkebiblioteker 

og PLC.  

KOMBIT anbefaler, at ledelse såvel som brugere af FBS tilmelder sig nyhedsbreve om FBS. Der er to 

varianter:  

 FBS Support & driftsnyheder: Her udsendes orienteringer i forbindelse med nye 

releases, nye services, opdaterede manualer etc. 

 FBS Driftsinformation: Her udsendes orienteringer, når der er servicevinduer, ustabil drift, 

udfald eller problemer med services relateret til FBS. 

På sitet kan man også læse tidligere nyhedsbreve. 

 

2.4 Service Desk og Supportportal 

Den supportberettigede bruger kan via det personlige login, få 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.  

https://da.systematic.com/library-learning/support/support-cicero/
https://da.systematic.com/library-learning/support/support-cicero/
https://systematic.cherwellondemand.com/CherwellPortal/SLL#0
https://systematic.cherwellondemand.com/CherwellPortal/SLL#0
mailto:support.sll.fbs@systematic.com


 

Version 
4.0 

Dokumentnavn 
DREJEBOG 5: SUPPORT AF 
FBS 

Projektnummer 
<Projektnummer> 

Dokumentdato 
29-08-2017 

Fase 
Forvaltning og Videreudvikling 

Projektnavn 
FÆLLES 
BIBLIOTEKSSYSTEM 

Dokumentejer 
FBS KOMBIT 

Sideangivelse 
Side 6/15 

 
 
 
KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 

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

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

retur som fortælle at de ikke er registreret som supportberettiget bruger, og derfor ikke kan få lov til oprette 

en sag ved Systematic Service Desk.  

Telefonnummeret til support af FBS vil kun kunne findes når man er logget ind på Systematics 

supportportal, hvor man under vejledninger vil kunne se hvordan man kontakter support via telefon.  

Ved telefonisk henvendelse bliver brugeren guided igennem en menu. Såfremt brugeren ringer fra et 

nummer der ikke er knyttet til vekommende, vil opkaldet blive afvist. Det er derfor meget vigtigt at den 

supporteberettigede bruger er oprettet med det telefonnumer de ringer fra eller fra det omstillingsnummer 

kommunen er opsat med.  

For ændringer til brugerens telefonnummer skal der sendes en mail til bibsys@kombit.dk hvori det fremgår 

hvilket nummer man ønsker at ringe fra.  

Supportportalen er den bedste måde at fejlmelde til support på. Den indledende klassificering og 

prioritering af problemet foretages af kommunens supportberettigede bruger og sagen kan således 

hurtigere blive behandlet.  

 

 

Figur 2. Klassificering i supportportalen 

 

Det er i alles interesse at en hvilken som helst fejlmelding, kan blive behandlet effektivt når den modtages 

hos Systematics Service Desk. Dette kræver at indmelder har forståelse for den gode fejlmelding.  

Den gode fejlmelding indeholder følgende: 

 Skærmbilleder; start med at vedhæfte skærmbilleder – et billede siger mere end 1000 ord. 

 Beskrivelse af hvad du ønsker at opnå, og hvor i arbejdsgangen fejlen/manglen opstår, beskriv 

gerne step-by-step hvordan du kom frem til problemet og om du kan genskabe det selv ved at 

gentage handlingen? 

mailto:bibsys@kombit.dk
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 Beskrivelse af hvor problemet opleves, er det under F3 ved menupunktet X eller hvor? 

 Beskrivelse af hvor ofte fejlen opleves (enkelt eller flere gange) 

 Beskrivelse af om fejlen er PC afhængig, kan du genskabe problemet på en anden PC? 

 Beskrivelse af hvor i manualen du har ledt efter hjælp, så vi evt. kan få den opdateret. 

 Fejlrapport fra systemet. Klik på: CTRL+I og følg instruktionerne på skærmen, så laves der en zip-

fil som kan vedhæftes henvendelsen til support. 

 Oplever du forstyrrelse i driften, så kan det anbefales at du tjekker driftsstatus på supportsiden 

inden du retter henvendelse. Måske har andre meldt samme problem ind og Systematic Service 

Desk er i gang med at rette op på problemet.  

 Når sager er oprettet, kan den enkelte supportberettigede bruger følge med i sine sager, få overblik 

over hvilke der er i gang og hvilke der er lukket.  

 

Kommunens supportberettigede brugere kan også kontakte telefonsupporten hos Systematics Service 

Desk. Telefonsupporten er åben for henvendelser alle hverdage mellem 08.00 og 16.00. Telefonnummeret 

kan fremfindes af supportberettigede brugere ved at logge ind på Supportsiden.  

Telefonsupporten er erfaringsmæssigt mest benyttet i tidsrummet 10.00 -13.00, hvor der kan opstå 

kødannelse. Systematics Service Desk ringer tilbage hurtigst muligt - husk at oplyse træffetid og 

telefonnummer. 

På Supportportalen kan alle se den aktuelle driftsstatus for FBS samt eventuelle advarsler om kommende 

systemændringer. 

 

2.5 Proces for håndtering af henvendelser 

Systematics Service Desk har ansvaret for en henvendelse indtil den er løst eller afsluttet på anden vis. 

Ved alle henvendelser oprettes en sag (ticket), med et entydigt ticket-nummer.  

En sag betragtes som færdigbehandlet af support, når der er fundet en måde at omgå/løse fejlen på – også 

kaldet en ”Workaround”. Det betyder ikke nødvendigvis at løsningen er tilgængelig med det samme, men at 

fejlen vil blive rettet i en kommende version af FBS.  

En sag kan altså blive lukket med en besked i denne stil: ”Fejlen bliver forventelig rettet i version XX af 

applikationen, med release dato XX,"  

Når fejlen er løst, vil indmelderen af fejlen modtage en besked om at løsningen nu er tilgængelig.  

Brugeren kan derfor opleve, at en sag skifter status til ”Løst”, fordi der findes en ”Workaround”, eller at 

fejlen rettes i en kommende version af FBS. Når fejlen er rettet vil sagen blive opdateret og derefter lukket 

helt. Bemærk, at indmelder af problemet eller fejlen har op til tre dage til at svare tilbage på sagen, inden 

den lukkes helt. Genopstår samme problem, skal en ny sag oprettes. 
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FBS overvåges døgnet rundt alle ugens dage af Systematic. Udenfor Service Desk åbningstid er det 

overvågningen der sikrer, at Systematics driftsteam underrettes ved eventuelle udfald. 

 

2.6 Support af relationer til Brønden 

For problemer og spørgsmål som relaterer sig til Brønden, VIP m.v. kan kommunens 1st level support rette 

direkte henvende til DBC.  

Kontakt DBC support på kundeservice.dbc.dk   

Kundeservice telefon: 4486 7711 

Telefontid: mandag - fredag kl. 8.30-15.30 

Find desuden informationen og vejledninger vedrører opsætning i forhold til VIP-basen: brønd, lånertjek og 

fjernlån på danbib.dk/fbs 

 

3 KENDTE FEJL OG ÆNDRINGSØNSKER TIL 
FBS 
I 2017 lancerede KOMBIT Ændringsønskeportalen. Når en supportberettiget bruger opretter en sag til 

Systematic Service Desk og henvendelsen ikke viser sig at omhandle en fejl, vil Systematic Service Desk 

afslutte sagen og henvise til at der skal oprettes et ændringsønske. Dette sker via følgende hjemmeside for 

ændringsønsker. Det kræver  et login der er udstedet af KOMBIT.  

Det giver derfor god mening at en eller flere af de supportberettigede brugere i kommunen også har 

rettigheder til at oprette et ændringsønske.  

Information om Ændringsønskeportalen kan læses her – FBS Ændringsønskeportal. 

Ændringsønskerne vil blive prioriteret i kommunernes videreudviklingsudvalg og herefter sendes til 

godkendelse hos FBS Styregruppen før det sendes til Systematic til udvikling. 

Fællesskabet FBS har til formål at sikre optimal styring af driften og videreudviklingen af FBS. Læs mere 

om Fællesskabet FBSs virke i vedtægterne Fællesskabet FBS Vedtægter. 

https://kundeservice.dbc.dk/
http://www.danbib.dk/fbs
http://www.fbsændringsønsker.dk/faelles-bibliotekssystem/formular/
http://www.fbsændringsønsker.dk/faelles-bibliotekssystem/formular/
http://www.kombit.dk/nyheder/nu-%C3%A5bner-fbs-%C3%A6ndringsportalen
http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Bibliotekssystem/Valg/Vedt%C3%A6gter%20for%20F%C3%A6llesskabet%20FBS.pdf
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4 SERVICEMÅL OG SVARTIDER 
 

4.1 Servicemål for support 

KOMBIT har på de tilsluttede kommuners vegne indgået en driftskontrakt med leverandøren af FBS, 

Systematic.  

Driftskontrakten beskriver bl.a. Systematics supportansvar overfor brugerne (kommunerne):  

Leverandørens supportansvar omfatter følgende: 

 Give supportberettigede brugere af Systemet adgang til en Service Desk  

 Håndtere henvendelser til Service Desk samt sikre, at den Bruger, hvis henvendelse giver adgang til en 

supportsag, informeres behørigt om fremdrift og resultat af supportsagen 

 Håndtere henvendelser til Service Desk om Incidents ved Systemet 

 Håndtere henvendelser til Service Desk med anmodning om information (Service Requests) relateret til 

anvendelsen af Systemet  

 Håndtere henvendelser til Service Desk med anmodning om tilslutning til Systemet 

 Håndtere forespørgsler om Integrationer med Systemet  

 Håndtere de certifikater, som benyttes i Systemet herunder overblikket over samt opfølgningen i 

forbindelse med anvendte certifikater med tilhørende udløbsdatoer, som anvendes i Systemet 

 

Kontrakten regulerer endvidere servicemål for Systematics support af FBS rettet mod kommunerne.  

I kontrakten er indeholdt aftaler om leverandørens rapportering på servicemålene. Det er KOMBIT der 

monitorerer og følger op på disse. 

Oplever kommunen utilfredsstillende service i forhold til support, skal kommunen kontakte KOMBIT via 

bibsys@kombit.dk, der herefter vil tage hånd om problematikken.   

De enkelte servicemål for Service Desk er beskrevet i nedenstående tabel.  

Servicemål for Service Desk 
Område Definition Servicemål Måling 

Åbningstid for Service 

Desk 

Tidsrummet hvor, 

Service Desk´en er 

bemandet og åbne for 

besvarelser af opkald. 

Leverandørens Service 

Desk skal have 

følgende åbningstider: 

Arbejdsdage kl. 8-16 

Måles og dokumenteres 

af Leverandøren. 

Telefonhenvendelser Henvendelser til 

Leverandørens Service 

Desk via telefon.  

Personen, som 

henvender sig må ikke 

blive mødt af en 

Måles og dokumenteres 

af Leverandøren i 

telefon-systemet inden 

mailto:bibsys@kombit.dk
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optagettone. Den 

gennemsnitlige 

telefonventetid må ikke 

overstige 60 sek. over 

en måned.  

Telefonventetiden må 

for hver enkelt opkald 

ikke overstige 5 

minutter 

for Service Desk’ens 

åbningstid.  

 

Henvendelser via Mail og 
webformular  

 

Henvendelser til 

Leverandørens Service 

Desk via mail eller 

webformular.  

 

Personen, der 

henvender sig, skal 

modtage en personlig 

reaktion på 

henvendelsen indenfor 

3 timer – enten med 

løsning eller med 

besked på, hvordan 

Service Request’en vil 

blive håndteret.  

Måles i Leverandørens 

it-system til Service 

Desk inden for 

åbningstiden.  

 

Afslutning af sager i 2nd 
Level Support 2nd Level Support er 

den support, som 

umiddelbart kan ydes af 

Service Desk overfor 

den person, der 

henvender sig.  

 

 

65 % af alle 

henvendelser opgjort for 

en måned ad gangen 

skal være afsluttet ved 

første henvendelse i 

2nd Level Support i 

Service Desk.  

Måles i Leverandørens 

it-system til Service 

Desk inden for 

åbningstiden. 

 

Tabel 3: Servicemål for Service Desk 

For telefoniske henvendelser er telefonventetiden den tid, der går fra, at der er telefo-nisk forbindelse til 

telefonsystemet hos Service Desk, og til personale hos Service Desk besvarer opkaldet, og påbegynder 

modtagelse af henvendelsen. 
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4.2 Svartider i FBS 

Driftskontrakten regulerer også svartider i FBS-systemet. 

Svartider for brugerhandlinger og serviceoperationer er inddelt i kategorier efter, hvor komplekse 

handlingerne er.  

 

Kompleksitet 

 

Ønskede 

svartider i 

sekunder 

Maksimale 

svartider i 

sekunder 

Eksempler 

Simpel 2 3 1. Foretag op til 3 samtidige udlån til samme låner 3 

2. Foretag op til 3 samtidige afleveringerfra samme 

låner  

3. Tjek mine opgaver (Systemet skal hente 

notifikationer, som er sendt til Brugeren)  

4. Fremsøgning af låner-oplysninger 

Middel 3 5 5. Opdatering af bibliografisk post (Bruger indskriver 

data i enkelte felter, hvorefter System foretager en 

opdatering) 

6. Accession af tidsskrifter 

Kompleks 5 10 7. Materialevalg (Bruger foretager en række 

handlinger i forbindelse med valg af materiale og 

tilknytning af kontooplysninger m.v.)  

8. Automodtagelse af materialer (Systemet opdaterer 

mange variable dataelementer i denne forbindelse) 

Tabel 4: Svartider for brugerhandlinger 

Leverandøren er som udgangspunkt kun ansvarlig for svartider for brugerhandlinger, som er en del af 

kravspecifikationen. Leverandøren er ikke ansvarlig for svartider på grænseflader fra andre eksterne 

systemer herunder DBC’s databrønd. 

Mens der for simple brugerhandlinger maksimalt bør være op til 3 sekunders svartid fra systemet kan der 

for komplekse handlinger (fx materialevalg, hvor bruger tilknytter kontooplysninger) være op til 10 

sekunders svartid.   
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Kommunen skal være opmærksom på, at det er KOMBIT der håndterer svartidsspørgsmål i forhold til 

Systematic.  

Oplever kommunen utilfredsstillende svartider, skal kommunen kontakte KOMBIT, der herefter vil tage 

hånd om problematikken.  

 

5 GENEREL DRIFTSAFVIKLING, 
VEDLIGEHOLDELSE OG BACKUP 
I aftalegrundlaget med Systematic er der også bestemmelser for systemets driftsafvikling, vedligeholdelse 

og backup.  

FBS skal være i stabil drift hele døgnet alle dage, bortset fra, når der udføres ændringer i servicevinduer. 

Det skal bemærkes, at servicevinduer skal udføres, så det er til mindst gene for brugerne, og være varslet 

over for brugerne. 

Systematic tager backup af systemet på en sådan måde, at der maksimalt kan mistes 59min og 59sek af 

senest opdaterede data,hvilket er en væsentlig forbedring af det kontraktlige krav, hvor der maksimalt må 

kunne mistes et døgns opdateringer. 

Derudover er Systematic forpligtiget til at sirke opbevaring af backup data, så disse ikke kompromitteres, og 

risiko for tab af backup data minimeres.  

Systematic skal endivdere foretage regelmæssige tests af restor for at sikre anvendligheden af backup data 

sam sikre efterlevelse af god it-skik på området. 

Det er KOMBIT, der følger op på disse forhold i forhold til Systematic. 
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6 BILAG 1 
 

Kommune Antal supportberettigede brugere 

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 

Læsø 

3 supportberettigede brugere 
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Mariagerfjord 

Middelfart 

Morsø 

Norddjurs 

Nordfyns 

Nyborg 

Odder 

Odsherred 

Rebild 

Ringsted 

Rødovre 

Samsø 

Skive 

Solrød 

Sorø 

Stevns 

Struer 

Syddjurs 

Sydslesvig 

Thisted 

Tønder 

Tårnby 

Vallensbæk 

Vejen 

Vesthimmerland 

Vordingborg 

Ærø 

3 supportberettigede brugere 

Fredericia 

Frederikshavn 

Faaborg-Midtfyn 

Guldborgsund 

Haderslev 

Hillerød 

Holstebro 

Hvidovre 

4 supportberettigede brugere 
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Høje-Taastrup 

Køge 

Lyngby-Taarbæk 

Ringkøbing-Skjern 

Rudersdal 

Skanderborg 

Svendborg 

Varde 

Aabenraa 

4 supportberettigede brugere 

Gentofte 

Gladsaxe 

Helsingør 

Holbæk 

Sønderborg  

Frederiksberg 

Herning 

Horsens 

Kolding  

Næstved 

Randers 

Roskilde 

Silkeborg 

Slagelse 

Viborg 

5 supportberettigede brugere 

Esbjerg (Fanø) 

Vejle 

7 supportberettigede brugere 

Odense 

Aalborg 

Aarhus 

10 supportberettigede brugere 

København 
15 supportberettigede brugere 

 


