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Projekttitel Udbygning af indhold og udvikling af 
forretningsmodel til tidsskrift.dk 

Kontaktperson Birte Christensen-Dalsgaard 

Indsatsområde Projektet hører under 4. Digitalisering af 
kildemateriale i projektkald af 30. september 
2013 

Kort beskrivelse af projektet Formålet er at tilgængeliggøre tidsskrifter for 
brugere på Professionshøjskoler, erhvervs 
akademier og gymnasier.  

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 

Projektet har haft opstart i april 2014 og 
afsluttes april/maj 2015. 
Projektet følger den godkendte plan, dog med 
enkelte rokeringer af del-leverancer. Det 
forventes, at projektet følger den generelle 
tidsplan. 
Den største forsinkelse er klaring af rettigheder 
med CopyDan, som ikke forløber som forventet. 
Alternativer er under afklaring.  

Status på budget 
- Har der været afvigelser i forhold til 

det godkendte budget? 
- Forventes der afvigelser fremover? 

Det overordnede budget holder, men det har 
været nødvendig med mindre rokeringer af 
budget i projektets enkelte dele, da det har vist 
sig, at enkelte elementer kræver flere 
ressourcer, og andre kræver færre. Alle 
rokeringer er godkendt af styregruppen. 
Det kan blive nødvendigt med fremtidige 
rokeringer, med det vides først medio 2015 

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?  

I det seneste halve år er workflowet for 
indscanning af tidsskrifter kommet på plads. 
Desuden er der foretaget undersøgelser af 
brugernes videnssøgning i kontakten med 
personalet på skolerne. Dette er sket ved at lder 
er foretaget en rundspørge, indsamlet skriftlig 
feedback. Det næste halve år iværksættes der 
konkrete undersøgelser på udvalgte 
institutioner, hvor KB foretager brugertests, 
observerende analyser, samt interviews. 
Der skal også tages stilling til alternativer i 
forhold til udfordringen med CopyDan. Disse 
alternativer behandles af styregruppen i Q2 
2015.  
Der opstartes på mulige forretningsmodeller i 
forlængelse af behandlingen af alternativer jfr. 
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CopyDan problematikken. Denne afsluttes i 
2015 

Kort tekst til projektbanken  
- Status siden sidst og forventninger til 

det næste halve år? 

Brugerobservationer og inddragelse er i gang og 
der er modtaget observationer fra både 
Professionshøjskoler, erhvervsakademier og 
gymnasier. Der er fokus på interviews og 
konkret observation af brugeradfærd.  
Workflowet til digitalisering er på plads, og 
afventer model for rettighedsklaring.  
Der fokuseres på at finde forretningsmodeller, 
der kan tilgodese lave administrative 
omkostninger og et acceptabelt niveau af daglig 
administration.  

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

næste halve år? 

Projektet er i fuld gang, og involverer 
Professionshøjskoler, erhvervsakademier og 
gymnasier med henblik på at foretage 
observationer af brugernes adfærd når de søger 
efter artikler.  
Workflowet for indscanning af fysiske tidsskrifter 
er på plads, og der arbejdes på flere forskellige 
modeller for hvor en forretningsmodel kan føres 
ud i livet, og skabe en bæredygtig løsning for 
projektets interessenter og for KB.    

 
 


