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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? 

Hvornår er projektet startet op, og hvornår 
forventes det afsluttet?  

 
Planlægningen af projektet startede op i 
februar og projektet afholder afsluttende 
workshop d. 16. december, hvorefter den 
skriftlige afrapportering færdiggøres.  
 

Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? 
Hvis nej, hvorfor? 
 
Projektet har besluttet at bruge mere tid på 
funktionelle test men samlet set afsluttes 
projektet som planlagt.  
Derudover har projektet afholdt en Master 
Class i august og tilpasset projektets tidsplan, 
så disse erfaringer kunne indgå i projektets 
arbejde.  
 
Forventes det, at projektet fremover vil følge 
tidsplanen? 
Ja. 
 

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

godkendte budget? 
- Forventes der afvigelser fremover? 

Nej 

Status på leverancer 
- Hvilke milepæle/leverancer er opnået det 

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

 
- Hvilke milepæle/leverancer er opnået det 

sidste halve år? 
 



planlagte milepæle/leverancer? 
- Hvilke milepæle/leverancer forventes 

opnået det næste halve år?  

Der er blevet installeret og opsat prototyper 
til DTU og SDUB af Koha og Kuali OLE.  
Der er gennemført funktionelle test af begge 
systemer og løbende videndelt om erfaringer 
og resultater. Begge systemer er blevet 
præsenteret for RUB som også har fået 
mulighed for at se på systemerne. De sidste 
test forventes afsluttet i oktober. 
 
- Har der været afvigelser i forhold til de 

planlagte milepæle/leverancer? 
 
Nej kun mindre ændringer som angivet 
under spørgsmålet om tidsplan.   
 

Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået 
det næste halve år? 
 
De sidste test gennemføres,  
Projektets 3 succeskriterier vil alle være 
gennemført og der vil være gennemført en 
afsluttende workshop.  
De tekniske og funktionelle tests fra begge 
biblioteker er dokumenteret i Sharepoint. 

Kort tekst til projektbanken  
- Du bedes skrive en ”faglig rapport” med 

et resumé af ovenstående svar. Opdater 
projektet på projektbanken. Indsæt også 
teksten her. 

Projektet har etableret prototyper af 
bibliotekssystemer baseret på open source 
systemerne Koha og Kuali OLE. Begge 
systemer er blevet testet og der har været 
afholdt en Master Class med oplæg fra 
biblioteker i Tyskland, England og Sverige 
som bruger de pågældende systemer. 
Projektet har formidlet erfaringerne på DFFU’s 
årsmøde i september. Derudover har 
projektet planlagt og annonceret en 
afsluttende workshop d. 16. december i 
Odense.  

Kort nyhedstekst til deff.dk/nyhedsbrev 
- På deff.dk vil vi gerne publicere en kort 

informerende artikel om projektets 
status. Du bedes redegøre for de 
vigtigste erfaringer/resultater, der kan 
have interesse for andre DEFF-
interessenter. Kom ind på fremskridt og 
eventuelle udfordringer I oplever. 
Inkludér gerne henvisninger til 
medieomtaler og beretninger fra tidligere 
samt invitation til kommende 
arrangementer relateret til projektet. 

 
Projektet har etableret prototyper af 
bibliotekssystemer baseret på open source 
systemerne Koha og Kuali OLE. Begge 
systemerne er blevet testet og der har været 
afholdt en Master Class med oplæg fra 
biblioteker i Tyskland, England og Sverige 
som bruger de pågældende systemer. 
 
Projektets resultater viser, at open source 
bibliotekssystemer ville kunne være mulige 
løsninger for de to biblioteker som har 
deltaget aktivt i projektet, men formentligt 
også for andre danske DEFF biblioteker. 
 
En yderligere erfaring har været, at der er rig 



 

mulighed for og masser af viden og erfaring 
at hente i at indgå i samarbejder med 
biblioteker og comunities udenfor landets 
grænser.   
 
Du kan tilmelde dig projektets afsluttende 
workshop her:  
www.sdu.dk/Bibliotek/Aktiviteter/ILS 


