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Referat fra møde i AU-kataloggruppen 
mandag den 22. marts 2010  

 
Til kommentering venligst senest fredag den 26.3. (pga påskeferie), kl. 12 
 
 
Tilstede: 
Fra AU: Lisbeth Karlsson (IT-biblioteket), Jette Bohn (Æstetikbiblioteket), Mette Marino (SAM-
biblioteket), Nini Jensby Nielsen (Teologi), Liv Vego (Fysik og Astronomi), Tine Legarth Iversen (Geologi); 
Dorte Uldbjerg (ASB), Bo Mønsted (Ringgadebiblioteket), Søren Elle (Sprogbiblioteket), Else Marie Lau-
ridsen (DPB), Ole Bisbjerg (DJM), Ulla Christensen (HIH) 
Fra SB: Helle Brink (HB), Margit Sørensen Helbo (MSH), Susanne Bisgaard (SBI), Birgit Nørgaard Chri-
stensen (BNC), Dorete Larsen (DL), Thomas Lyhne Ravkilde (TLR), Karina Steffen (KST), Lou Næraa 
(LN/ref.) 
 
 
Vedtaget dagsorden 
A. AU-katalogsamarbejdet 

• Evaluering af projekt 'Nyt bibliotekssystem' - overgangsfasen: 
1) Search, herunder adgange til diverse e-materialer; de nye lånemuligheder, herunder kørsel 
2) IT-tekniske spørgsmål (automater, printere, svartider o.l.) 
3) Katalogdatasamarbejdet (de fælles data, Aleph som kat-værktøj o.l.) 
4) Wiki'en (kommentarer, forslag) 
5) Andet? 
6) Prioritering af opgaver (rettelser, ændringer, udvikling) 

 
• Fase 2: Opgaver og forslag til organisation (særskilt bilag udsendes, afventer tilbagemelding fra styre-

gruppen) 
 
B. Gruppens fremtidige aktiviteter og evt. navneforandring? 
Bør der ændres i max-antal repræsentanter pr. bibliotek (p.t. 1 pr. bibliotek), hvilke spørgsmål kan behandles, mødefre-
kvens etc.? 
 
C.  Evt. og næste møde 

Forslag til næste møde: 11. maj, kl. 10-12 
 
 
Før dagsordenen orienterede LN kort om den seneste udvikling mht Databrønden og mulige græn-
sefladeprodukter. Projekt Databrønden er blevet stoppet og hvad der sker nu, er p.t. ukendt (deff.dk 
er i skrivende stund ikke er opdateret). IT-chef Arne Sørensen deltager i AU's biblioteksudvalgs 
møde den 22.4.10 med et oplæg om SB's reviderede udviklingsplaner. 
 
Ad A. Evaluering  
A1: Search og de nye lånemuligheder, herunder kørsel og adgange til diverse e-materialer: 

Favoritafhentningssted: informationskampagne om og færdigudvikling af faciliteten skal 
have topprioritet; AU-bibliotekerne ønsker at brugerne afkræves et valg første gang de be-
stiller og at favoritafhentningssted indgår som en del af oprettelsen som bruger. En maski-
nel opdatering af eksisterende studerende vil ikke blive gennemført, dels pga usikkerheden 
ved flere tilknytninger, dels er det formentlig ikke lovligt at "påtvinge" de studerende et af-
hentningssted. 
P.t. sender Sprogbiblioteket ca. 30 bøger pr. dag til SB og modtager under 10 fra SB. 
Information om ændringer i Search: LN vil fremover udsende mails om relevante ændrin-
ger i Search. 
"Ventehylde": oplysning står nederst i skærmbilledet og kan desværre ikke flyttes. 
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Tilgængelighed: ændring af meddelelserne skal prioriteres meget højt, men de regulære fejl 
skal fjernes først. Man er i gang med arbejdet. 
Udbringning af fjernlånt materiale til AU-bibliotekerne: Det er et stort ønske, men det ac-
cepteres, at det prioriteres lavere end favoritafhentningssted og tilgængelighedsoplysnin-
ger. 
"Forsvundne?" bøger: JBO bad om en yderligere afklaring af et problem, som allerede har 
været diskuteret med HHAA. Er noteret. 
Tilbagemelding ved uopfyldte bestillinger: tilbagemelding til brugeren, når en bestilling 
ikke kan opfyldes har meget høj prioritet. Den nuværende procedure ønskes ændret (er be-
skrevet i wiki'en). 
KB-materiale: kørsel eller postfremsendelse: Helle Brink (HB) opfordrede til at benytte 
kørselsordningerne i stedet for postfremsendelse. De enkelte biblioteker ændrer selv profil, 
hvis det ønskes. 
Bestillinger vises ikke med det samme i "Dine lån": JBO leverer eksempler for at afdække 
hvad der sker. 
Search: visning af Originalt format (Marc-format) på AU-bibliotekerne: relevant i vejled-
ningssituation. LN undersøger, hvor mange der ønsker det; er fx ikke synligt fra SB's pub-
likumsPC'ere. 

 
A2. IT-tekniske spørgsmål (automater, printere, svartider o.l.) 

Automater falder ud: burde være rettet efter opdatering den 8. marts. Meld tilbage til help-
desk, hvis det ikke er forbedret. 
Bonprint (udlånskvittering) meget langsom: Applikationsdrift på SB checker 
Søgning på processtatus på en bestemt filial: er på listen over ønsker 
Nyhedshylde: ønsket er noteret, men løsningen er ikke simpel pga afgrænsningsproblema-
tikken; må evt. løses midlertidigt ved indsættelse af dataelement i fx HOL-post 
Brug af genvejstaster: der er dialog i gang med OC-området; generelt er alle taster "brugt", 
så visse funktioner skal ske med mus. 
Selvaflevering via automat: er på planen for fase 2 
Selvbetjeningsgrænseflade (www): skal implementeres to steder, er højt prioriteret. 
Brugernavn øverst på bon: Sprogbiblioteket og Æstetikbiblioteket vil meget gerne, at låne-
rens navn rykkes op øverst på kvitteringprintet for udlån – så er lånerens navn synligt, når 
bonprintet sættes i bogen og stilles på ventehylde. 
Adgang til testbasenAleph-IMP lukkes 
Automater og scanner til grafiske stregkoder: Ingen véd noget, SB tager igen kontakt til 
Per Rygaard. 
Chip deaktiveres ikke: sker flere steder, bed brugerne om at skynde sig langsomt. SB 
checker konfiguration. 
Bugzilla: database over IT-opgaver (fejlrettelser, udviklingsopgaver) p.t. 215 uløste, store 
og små. Skulle gerne forbedre prioritering og overblik. Ønske om en "Top 50"-status med 
mellemrum. 
Helpdesk: mulighed for kvittering for modtagelse af mail? LN undersøger mulighederne. 
 

A3. Katalogdatasamarbejdet (de fælles data, Aleph som kat-værktøj o.l.) 
Ingen bemærkninger 
 
4. Wiki'en (kommentarer, forslag) 
Liste over søgeregistre: LN give redaktørerne besked 
 

A5. Andet? 
Adgang til E-ressourcer: er forvirrende for slutbrugere, men en fælles løsning skal være på 
plads 1.1.11. 
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Information om lånemulighederne (reglement/servicedeklaration): Henvendt til slutbruger-
ne, hvad er vigtigt at trække frem (hvad kan man, hvad må man?). HB og LM laver udkast 
- sendes til XX på AU-bibliotek til færdigredigering? 
Aleph-opfriskningskurser: LN og MSH sørger for afvikling af 1 eller 2 "sandkasse"-
arrangementer i såvel udlåns- som katalogisereringsmodul (ca. 2-3 t) 
 

A6. Prioritering af opgaver (rettelser, ændringer, udvikling) 
LN opfordrede til at AU-bibliotekerne koordinerer ønsker m.m. og sender samlede hen-
vendelser, det hjælper prioriteringen og reducerer behovet for bilateral kommunikation 
mellem hvert enkelt bibliotek og SB 
Mailinglister: 
au-drift@statsbiblioteket.dk: 
Deltagere er nuværende SB-Aleph-biblioteker samt nøglepersoner på SB. Beregnet på ser-
vicemeddelelser af lokal karakter, men diskussion af ønsker om ændringer eller ny funkti-
onalitet samt erfaringsudveksling er meget velkommen. 
 
AU-kataloggruppen@statsbiblioteket.dk: 
Ansatte på alle AU-bibliotekerne samt nøglepersoner på SB. Orientering om spørgsmål af 
relevans for alle bibliotekerne, orientering om projekt nyt bibliotekssystem (fase 2), dis-
kussion af ønsker m.m. der vedrører alle eller et stort antal biblioteker i fællesskabet, uan-
set bibliotekssystemtilhørsforhold. 
 
 

Ad A. Fase 2 
Styregruppen har accepteret det fremsendte forslag til projektorganisering (blev uddelt på mødet og 
er vedhæftet referatet som bilag). 
Bemandingen af arbejdsgrupperne foregår via styregruppen og alle forslag skal efter planen være på 
plads onsdag den 24. marts. 
Køreplan: 
1.1.11 Alle resterende Aleph-biblioteker indgår i det fælles system 
1.7.11: DPB indgår i det fælles system 

 
 

Ad B Gruppens fremtidige aktiviteter og evt. navneforandring? 
Gruppen fungerer som følgegruppe for fase 2 af projekt Nyt bibliotekssystem. 
Indhold: som hidtil. 
Mødefrekvens som hidtil (2 timer ca. 4-6 gange pr. år) 
Deltagere: mulighed for mere end en repræsentant pr. bibliotek, afhængig af dagsorden. 
 
 
Ad C Evt. og næste møde 
Praksis omkring gebyrer: der er behov for en præcisering af gældende regler og muligheder.  
Næste møde: 11.5., som foreslået. 


