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

Kontaktperson Christian Ertmann-Christiansen 

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 med 
planmæssig afslutning april/maj 2016. Der er 
dog ansøgt om udsættelse til udgangen af 2016. 
Den største forsinkelse er klaring af rettigheder 
med CopyDan, som ikke forløber som forventet. 
Det betyder at, der ikke kan digitaliseres med 
den nødvendige kadence, og projektet derfor 
forsinkes.  

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 ultimo 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?  

Siden sidste rapportering er arbejdet med 
CopyDan foresat. Der er indledt samtaler om 
mulige forretningsmodeller, samt udvalgt 18 
tidsskrifter til pilotprojekt med CopyDan. Møde 
med interessenter for de valgte tidsskrifter vedr. 
rettighedsklaring finder sted ultimo oktober, og 
repræsentanter for DEFF projektet er inviteret til 
at fortælle om projektet, samt svare på 
eventuelle spørgsmål.  
Brugerinddragelse skulle være afholdt i Q3, men 
da fejl på den eksisterende platform gjorde en 
opgradering nødvendig, blev det besluttet at 
udskyde inddragelsen så den opgraderede 
platform kan testes.  
Over det næste halve år skal forhandlingen med 
CopyDan afsluttes så digitaliseringen kan 
påbegyndes. Desuden skal brugerinddragelsen 
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finde sted enten i Q4 2015 eller Q1 2016. 
Ligeledes forventes det at opstarte udviklingen 
af automatisk udveksling af data mellem KB og 
DBC 

Kort tekst til projektbanken  
- Status siden sidst og forventninger til 

det næste halve år? 

Udvalgte tidsskrifter er sendt til 
rettighedsklaring hos Copydan, som, sammen 
med interessenterne, skal vurdere mulighederne 
for at køre et pilotprojekt, hvor forskellige 
forretningsmodeller kan afprøves. Det forventes 
at der findes et grundlag for pilotprojektet 
ultimo 2015. Herefter starter den konkrete 
digitalisering og arbejdet med 
forretningsmodellen – stadig med fokus på lave 
administrative omkostninger og et acceptabelt 
niveau af daglig administration. 
Den tekniske platform er under opgradering til 
den nyeste version, således at DOI kan 
implementeres, og der kan klargøres til teknisk 
implementering af forretningsmodel.  

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

næste halve år? 

Arbejdet med rettighedsklaring er i fuld gang, 
og i samarbejdet med Copydan skal der 
etableres et pilotprojekt med henblik på 
tilgængeliggørelse af udvalgte tidsskrifter. Når 
det falder på plads, kan den egentlige 
digitalisering påbegyndes.  
Professionshøjskoler, erhvervsakademier og 
gymnasier involveres direkte senere på året, 
eller i starten af næste år, med henblik på at 
foretage observationer af brugernes adfærd når 
de søger efter artikler.  

 
 


