
 

 
 

 

Vejledning: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Ansøger 

 

• Professionshøjskolen UCC, Biblioteket 

• Professionshøjskolen Metropol, Biblioteket 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Projekttitel 

 

Modning af ALMA og Ny Primo til danske fag- og forskningsbiblioteker 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Hvilket indsatsområde hører projektet under? 

 

Punkt 4. Konsolidering 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Overordnet beskrivelse af projektet med de vigtigste elementer og tilknytning til 

det valgte indsatsområde 

 

Professionshøjskolerne UCC og Metropol har underskrevet kontrakt med Ex Libris om at overgå til 

ALMA og Ny Primo fra august 2017. Kontrakten er underskrevet efter afholdelse af en udbudsfor-

retning, og overgangen til ALMA og Ny Primo opfylder UCC og Metropols ambitioner om et biblio-

tekssystem, der håndterer elektroniske ressourcer på samme hensigtsmæssige måde som de fy-

siske, og som tilvejebringer en logisk og intuitiv søgeadgang for brugerne i såvel bibliotekernes fy-

siske som elektroniske samlinger og ressourcer. 

 

Alma og Ny Primo har ikke tidligere været taget i anvendelse af danske fag- og forskningsbibliote-

ker. Professionshøjskolerne UCC og Metropol vil i 2017 som de første offentlige biblioteker overgå 

til ALMA og Ny Primo og ibrugtage et moderne bibliotekssystem, som hostets i ”Skyen”. 

 

 

 
Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forsknings- og  
uddannelsesbiblioteker 

Denne skabelon skal anvendes til beskrivelse af det projekt, der søges tilskud til. Alle felter skal  

udfyldes. Det udfyldte skema skal vedhæftes som fil til det elektroniske ansøgningsskema. 



Side 2 

I samarbejde med leverandøren Ex Libris implementeres, modnes og udvikles ALMA og Ny Primo 

til at fungere på UCC og Metropol og i en dansk bibliotekskontekst. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Formulering af konkrete projektmål 

 

Projektmål 1: Modningsprojekt 

Modning af ALMA/Ny Primo i en dansk kontekst sker ved at integrere ALMA med Netpunkt og 

skabe interaktion med følgende tjenester: 

 

• Interlibrary lånesamarbejde (ILL) 

• Forsideservice 

• Samsøgning i Artikelbase og i danske e-bøger 

• Import, eksport samt genbrug af bibliografiske poster fra DanBib 

 

Modningsprojektet er en forudsætning for, at ALMA og Ny Primo kan anvendes fuldtud i en dansk 

kontekst når professionshøjskolerne UCC og Metropol overgår til systemerne. 

 

Projektmål 2: Implementeringsprojekt 

I forår og sommer implementeres ALMA og Ny Primo, så Professionshøjskolerne UCC og Metro-

pol kan ibrugtage disse systemer fra august 2017. 

Implementeringen indebærer: 

 

• Konvertering af eksisterende bibliografiske og administrative data 

• Opsætning af workflows i ALMA for interne rutiner 

• Udvikling af rolle- og rettighedslandskab 

• Uddannelse af bibliotekets personale. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Redegørelse for, hvorledes målopfølgningen dokumenteres 

 

Projektet opererer med følgende succeskriterier: 

 

Projektmål 1, Modningsprojekt: 

Projektmålet er opfyldt inden idriftsættelse af ALMA og Ny Primo.  

Såfremt der er tekniske eller rettighedsmæssige forhindringer for fuld målopfyldelse, foreligger der 

beskrivelse og log for den indsats, der er gjort for at opfylde målet og plan for det videre arbejde 

hermed. 

 

Projektmål 2, Implementeringsprojekt 

Projektmål er opfyldt, undtagen krav til workflow, idet etablering af workflow tager afsæt i den nye 

virkelighed overgangen til ALMA betinger. Udvikling og tilpasning af workflows vil efterfølgende 

ske i en dialog med de berørte medarbejdere på professionshøjskolernes biblioteker. 
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Rapporten vil beskrive og dokumentere opfyldelsen af projektmålene samt beskrive den videre 

proces med etablering af workflows.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Beskrivelse af hvordan projektet løser en problemstilling, der berører større dele af 

fag-, forsknings- og uddannelsessektoren? Hvordan har projektet haft en effekt 

på/for sektoren som helhed efter afslutning?  

 

Professionshøjskolerne UCC og Metropol vil som ’first-movers’ træde stier, andre fag- og forsk-

ningsbiblioteker senere forventes at skulle betræde. Som ’first-mover’ tilvejebringer UCC og Me-

tropol dels tekniske løsninger, som øvrige biblioteker kan tage i anvendelse, dels viden om imple-

mentering af løsningen, som vil blive stillet til rådighed. 

 

Projektet udføres af professionshøjskolerne UCC og Metropol samt leverandørerne Ex Libris og 

DBC. Projekternes fremdrift og succes er betinget af et samarbejde om udvikling af løsninger, som 

ligger indenfor projektets tidsramme. Fag- og forskningsbiblioteker som efterfølgende skifter til 

ALMA og Ny Primo skal ikke kalkulere med den tidsrisiko, UCC og Metropol skal arbejde med, 

idet udviklingsarbejdet er afsluttet, når de ønsker at skifte. 

 

Det skitserede projekt søges samfinansieret af DEFF og de to professionshøjskoler. 

Fag- og forskningssbiblioteker, som efterfølgende skal gennemføre en overgang til ALMA og Ny 

Primo skal hverken kalkulere med omkostning til teknisk udvikling eller den dermed forbundne 

usikkerhed. Arbejdet vil være afsluttet og betalt. 

 

Projektet kan tilvejebringe en platform for en ny samarbejdsrelation mellem professionshøjskole-

sektoren og øvrige fag- og forskningsbiblioteker omkring metadata, systemudvikling og arbejds-

processer, som ikke eksisterer i dag.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Beskrivelse af aftale med samarbejdspartnere og andre aktører  

 

Projektmål 1: UCC og Metropol har indgået aftaler med såvel Ex Libris som med DBC om den 

tekniske udvikling og dataleverance. Dele af aftalerne med Ex Libris fremgår af den tegnede kon-

trakt, andre dele udestår at blive aftalt. 

 

Projektmål 2: Implementeringen af ALMA og Ny Primo sker i henhold til den projektplan, Ex Libris 

udarbejder. I denne plan er angivet en række milepæle, overgangen er bundet op på. UCC og Me-

tropol udarbejder en detaljeret tidsplan for implementeringen i henhold til denne plan.  

Projektmålet rummer også en integration af Ny Primo i eksisterende formidlingsplatforme. Der 

udestår et arbejde med at foretage en teknisk integration af discoveryplatformen i de studerendes 

læringsmiljøer, så biblioteket kommer så tæt på disse som muligt. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Redegørelse for kompetencer til at gennemgøre projektet 
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UCC og Metropol har nedsat en kernegruppe, som skal arbejde med det tværgående projekt. Der 

er endvidere udpeget en fælles projektleder. 

Kernegruppe og projektleder er ansvarlige for den interne implementering.  

Yderligere bidrager de to professionshøjskoler med kompetencer omkring projektledelse, system-

udvikling, brugeroplevelse samt kompetencer indenfor etablering af processer omkring cirkulation, 

indkøb og elektroniske ressourcer (ERM) 

 

Al teknisk udvikling og dataleverancer/konvertering skal forestås af medarbejdere fra Ex Libris og 

DBC. Begge virksomheder forventes at råde over de nødvendige kompetencer. 

 

Leverandørerne af professionshøjskolernes eksisterende formidlings- og læringsplatforme skal bi-

stå med at skabe den nødvendige integration og etablere datastrømme til og fra biblioteksløsnin-

gen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Har andre nationalt eller internationalt arbejdet med samme emne og i givet fald, 

hvad er sammenhængen med nærværende projekt?  

 

ALMA og Ny Primo er taget i anvendelse i virksomhedsbiblioteket på Novo Nordisk til overvejende 

elektronisk håndtering af ressourcer men kun i beskedent omfang til håndtering af fysisk materia-

le. Systemerne er ikke taget i brug af andre biblioteker i Danmark. Der er dog mange internationa-

le erfaringer med såvel tilpasning som implementering. 

UCC og Metropol har en dialog med et svensk uddannelsesbibliotek i Västerås og trækker på de-

res erfaringer med implementering af ALMA og Ny Primo. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Hvilken målgruppe vil få gavn af projektet, og er der evt. en sekundær målgruppe?  

 

 

Primær målgruppe: 

• Fag- og forskningsbiblioteker, som på et tidspunkt vælger at skifte til ALMA/Ny Primo 

• Ex Libris danske og internationale community 

 

Sekundær målgruppe:  

Målgruppe A: Bibliotekets brugere, 

• Samsøgning i alle bibliotekets ressourcer 

• Adgang til de services, den danske biblioteksverden tilbyder i dag 

• Integration af discovery og bibliotekssystem i de digitale miljøer, brugerne allerede færdes i 

på deres professionshøjskole 

 

Målgruppe B: Bibliotekets ansatte, 

• Kurser og grundig indføring i arbejdet med det nye bibliotekssystem 

• Adgang til DanBib-data 

• Adgang til Netpunkt services 
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• Viden om og erfaringer med marc21 - formatet 

• Workflows for hensigtsmæssige arbejdsgange 

• Mulighed for at formidle bibliotekets ressourcer og services tæt på brugerne og i det digitale 

miljø, brugerne allerede færdes i 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Beskrivelse af kommunikationsplan: Hvordan skal resultaterne af projektet formid-

les og til hvem?  

 

• UCC og Metropol vil præsentere resultaterne af projektet i relevante sammenhænge, eksempelvis 

overfor Ex Libris danske brugergrupper og internationale communities. 

• UCC og Metropol vil stille sig til rådighed som reference, når Ex Libris indgår i dialog med fag- og 

forskningsbiblioteker om overgang til ALMA/Ny Primo 

• Fag- og forskningsbiblioteker kan anvende UCC og Metropols materialer udarbejdet i forbindelse 

med implementeringen. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Har projektet en blivende effekt? Hvordan sikres projektets leverancer i en driftsfa-

se?  

 

Projektet har en levetid som modsvares af ALMAS/Ny Primos levetid på danske fag- og forsk-

ningsbiblioteker 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Tidsplan 

 

• September 2016: Kontrakt indgået mellem UCC, Professionshøjskolen Metropol og Ex Libris om 

overgang til ALMA/Ny Primo 

• Januar 2017: Drøftelser med DBC og Ex Libris om projektmål og detaljeret tidsplan 

• April 2017: Løsning testes i testmiljø 

• August 2017: Løsningen implementeres sammen med UCC og Metropols overgang til Alma/Ny 

Primo 21. august 2017. 

Oktober 2017: Projektresultater og rapport foreligger – præsenteres efterfølgende i relevante 

sammenhænge.  

Den DEFF-støttede del af projektet lukker. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


