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Projekttitel Undersøgelse af mulighederne for anvendelse 
af open source Integrated Library Information 
Systems (ILS) i universitetsbiblioteket 

Kontaktperson Bjarne Christensen 

Indsatsområde Projektet er indsendt til kategorien mindre 
projekter af undersøgende og innovativ 
karakter. 

Kort beskrivelse af projektet Indenfor det seneste årti er der dukket flere 
Open Source baserede ILS løsninger frem.  
Dette skyldes blandt andet, at mange 
biblioteker har igangsat en fuldstændig 
forandring af processer og services, der 
knytter sig til det trykte materiale. I dette 
projekt installeres to prototyper baseret på 
open source systemerne KualiOLE og Koha, 
der gennemføres funktionelle og tekniske test 
og erfaringer formidles til interessererede 
biblioteker.  

Status i forhold til tidsplan 
- Hvornår er projektet startet op, og 

hvornår forventes det afsluttet?  
- Har projektet fulgt den godkendte 

tidsplan? Hvis nej, hvorfor? 
- Forventes det, at projektet fremover vil 

følge tidsplanen? 
- Andet 

Hvornår er projektet startet op, og hvornår 
forventes det afsluttet?  
 
Planlægningen af projektet startede op i 
februar og projektet forventes afsluttet ift. 
DEFF ved udgangen af 2015 som planlagt.  
 

Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? 
Hvis nej, hvorfor? 
Foranalysen løber ind i 2. kvartal, da 
projektet overvejer at ansøge om en 
masterclass, så flere kan høre om udvalgte 
internationale erfaringer.  
 
Prototype, installation og tekniske test 
forventes at være tidligere færdig, mens 
projektgruppen forlænger perioden til 
funktionelle test ind i Q4 for at få længere tid 
til dette essentielle område i projektperioden. 
 
Forventes det, at projektet fremover vil følge 
tidsplanen? 
 
Ja – der har udelukkende været tale om 
mindre justeringer som opstår når det 
konkrete arbejde med projektet og 
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planlægningen igangsættes. Projektet 
forventes afsluttet til tiden. 
 

Status på budget 
- Har der været afvigelser i forhold til det 

godkendte budget? 
- Forventes der afvigelser fremover? 

Der er ingen afvigelser ift. det godkendte 
budget. 

Status på leverancer 
- Hvilke milepæle/leverancer er opnået det 

sidste halve år? 
- Har der været afvigelser i forhold til de 

planlagte milepæle/leverancer? 
- Hvilke milepæle/leverancer forventes 

opnået det næste halve år?  

Projektet er startet i 2015 og kan derfor kun 
afrapportere på de første 4 måneder. 
Hvilke milepæle/leverancer er opnået det 
sidste halve år? 
Der er installeret to prototyper til DTU og 
SDUB af KualiOLE og KOHA.  
 
RUB har fået adgang til DTU’s testinstallation 
og vil gennemføre test som supplement til de 
test som DTU og SDU gennemfører som en 
del af projektet.  
 
Der er lavet udtræk af test datasæt fra DTU 
og SDUB’s nuværende bibliotekssystemer.   
 
DTU har defineret en Functionel Requirement 
Profile som SDUB tager udgangspunkt i 
afklaringen af SDUB’s test. 
 
Har der været afvigelser i forhold til de 
planlagte milepæle/leverancer? 
 
Nej – dog vil projektgruppen gerne gøre 
endnu mere ud af at se på internationale 
erfaringer og planlægger at ansøge om midler 
til en masterclass. 
 
Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået 
det næste halve år? 
 
Functionel Requirement Profile og dermed, 
hvad der skal testes er fastlagt. 
 
Tekniske test er gennemført. 
 
Hvis ansøgningen godkendes af DEFF er der 
gennemført en masterclass med konkrete  
erfaringer i forventeligt KoaliOLE og Koha og 
dermed er leverancen med at se på 
internationale erfaringer (specielt TIB og 
Delft) færdiggjort og væsentligt udvidet ift. 
det planlagte. 
 
Funktionelle test er påbegyndt men ikke 
færdiggjort. 
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Dato for workshop til formidling af projektets 
resultater er meldt ud.  
 

Kort tekst til projektbanken  
- Status siden sidst og forventninger til det 

næste halve år? 

Projektet har med succes gennemført en 
installation af open source 
bibliotekssystemerne KualiOLE og Koha. I den 
kommende periode importeres testdata fra 
SDUB og DTU’s nuværende 
bibliotekssystemer og de funktionelle test 
påbegyndes, mens de tekniske test afsluttes 
indenfor de næste 6 måneder.  
 
Derudover er arbejdet med at definere et 
testdokument (Functionel Requirement 
Profile) godt i gang og forventes afsluttet ved 
udgangen af april. Projektet planlægger en 
afsluttende workshop, hvor projektets 
resultater formidles til interesserede. Dato og 
program meldes ud på via DEFFs nyhedsbrev 
og forsk.bib.listen.  

Kort nyhedstekst til deff.dk/nyhedsbrev 
- Status siden sidst og hvad sker der det 

næste halve år? 

Projektet har med succes gennemført 
installation af open source 
bibliotekssystemerne KualiOLE og Koha. I den 
kommende periode arbejdes der med import 
af testdata fra DTU og SDUB’s nuværende 
bibliotekssystemer. Derudover vil den 
endelige afpudsning af projektets Funktionel 
Requirement Profile (hvad der skal testes) 
være på plads og kan dermed fungere som 
udgangspunkt for de funktionelle test som 
igangsættes i maj. De tekniske test er 
påbegyndt og forventes afsluttet senest og 
muligvis før udgangen af 2. kvartal som 
planlagt. Projektet planlægger en afsluttende 
workshop for alle interesserede. Dato og 
program meldes ud via DEFFs nyhedsbrev.  

 
 


