
Udvalgte forskelle mellem modellerne

De 4 grundmodeller:
� Leverandør/AUB: Leverandørportaler
� DanBib: National materialevalgsbrønd
� WorldCat: WorldCat Selection
� ExLibris/KB: Fujitsu-materialevalg, URM
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En ikke-videnskabelig, ufuldstændig og 

absolut subjektiv vurdering……



Materialevalg

� Gode selektionsmuligheder, overvågningsmuligheder
� Aktualitet
� Tilstrækkeligt datagrundlag
� Emnemæssig dækning
� Indkøbssamarbejde og videndeling på tværs af biblioteker
� Alle materialetyper, specielt e-ressourcer
� Håndtering af alternative materialevalgskilder
� Skift af leverandører / valg mellem flere leverandører

Leverandør: mulighed for flere forskellige leverandører, men vil de 
store leverandører lave lokale tilpasninger?
DanBib: mulighed for national koordinering / leverandøraftaler
WorldCat: mulighed for godt og omfattende globalt grundlag
ExLibris: mulighed for koordinering på internationalt plan



Accession

� Mulighed for budgetkontrol og overblik over økonomi
� Mulighed for kontrol i forhold til egen samling
� Hvordan er samspillet med økonomisystem?
� Hvordan er sammenhæng til betaling af fakturaer?
� Mulighed for overblik over materialets status
� Mulighed for haster-gennemløb
� Automatiseringsgrad

Leverandør: Lokal tilpasning eller frivillig standardisering
DanBib: Muligt at kræve overholdelse af standarder
WorldCat: Tilpasning til danske forhold 
ExLibris: Skræddersyet løsning som de facto standard



Katalogen

� Mulighed for identifikation og berigtigelse af posterne
� Mulighed for berigelse af posterne 
� Gennemløbstid / hvor hurtigt kan posten søges?
� Hvor ligger konvertering fra MARC21 til danMARC2?
� Alle materialetyper, også e-ressourcer

Leverandør: Biblioteket kan benytte en (fælles) berigelsesservice
DanBib: Posten i fælleskatalogen kan beriges automatisk og 
efterfølgende ajourføre lokalkatalogen
WorldCat: Efter konvertering til danMARC2 kan posten beriges 
automatisk i fælleskatalogen og efterfølgende ajourføre 
lokalkatalogen
ExLibris: Biblioteket kan benytte en (fælles) berigelsesservice



Systemarkitektur / Fleksibilitet
med fokus på indkøbsfunktionerne

� Mulighed for dataudveksling med andre biblioteker med 
andre løsninger

� Mulighed for samarbejde med andre biblioteker om 
indkøb og katalogisering

� Mulighed for at sammensætte egen løsning med services 
og funktionalitet fra forskellige leverandører (SOA –
OpenSource) 

� Alle materialetyper, også e-ressourcer

Leverandør: Umiddelbart ingen sammenhæng med andre biblioteker
DanBib: Mulighed for tværgående synlighed 
WorldCat: Umiddelbart ingen sammenhæng med andre biblioteker
ExLibris: Mulighed for tværgående synlighed



Økonomi

� Løsningens samlede etableringsøkonomi, dvs. eksterne og egne 
omkostninger

� Er der tale om en investering i hardware/software eller er der tale om 
en serviceydelse med en løbende abonnementsbetaling 

� Driftsøkonomien 
� Er der en sammenhæng eller afhængighed mellem driftsøkonomi og 

prisen på materialer?
� Kan løsningen håndtere nyvalg af leverandører efter udbud?
� Er leverandøren levedygtig?

Leverandør: etablerings- og driftsomkostninger 
DanBib: serviceydelse
WorldCat: serviceydelse
ExLibris: etablerings- og driftsomkostninger 



Samarbejdsmuligheder
Samarbejde mellem biblioteker og med materiale-, system- og 

serviceleverandører

� Mulighed for at samarbejde med andre biblioteker
� Mulighed for uafhængighed af leverandørerne fx i forbindelse 

med udbud efter reglerne eller af økonomiske eller 
leveringsmæssige grunde

� Mulighed for indflydelse på leverandørernes udviklingsplaner

Leverandør:  Ikke nødvendigvis
DanBib: Nationalt samarbejde
WorldCat: Internationalt samarbejde
ExLibris: Samarbejde om én systemleverandør
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