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Journal nummer: DEFF.2016-0013 

Projekttitel: Permanent adgang og adgang ved opsigelser – national arkivering baseret på Pri-

vate LOCKSS Network (PLN) 

 

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

1. Ændringer i projektejer samt projektdeltagere? 

Nej ingen ændringer 

 

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

2. Ændringer i projektbeskrivelse? 

Nej ingen ændringer.  

Edina projektet KeepSafe ser udelukkende ud til at beskæftige sig med videndeling, dvs. der er ik-

ke udsigt til en tværeuropæisk arkiveringsinfrastruktur. Projektet er i dialog med Edina om det En-

titelment registry som er under opbygning i UK. 

Siden sidste projekt har LOCKSS ændret softwaren, og det er derfor ikke muligt at få det tidligere 

PLOCKSS test setup op og køre. Vi er i dialog med LOCKSS om dette og overvejer at ændre 

scope og teste de software ændringer, som LOCKKS er ved at etablere.  

Rejsen til Edina ændres til en workshop med internationale eksperter i slutningen af projektet.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Status i forhold til tidsplanen 

− Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet? 
Første møde blev afholdt d. 29. marts 2017, men planlægningen af projektet startede op 
primo februar 2017. 

− Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor? 
Ja, dog er opgaven ”Udvidelse af PLOCKSS test set up” pt i afklaringsfase og forventes 
gennemført i andet halvår 2017 fremfor i 2. kvartal.  

− Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen? 
             Ja 

 

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

4. Status på budget 
− Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget? 

Nej. Rejseomkostninger forventes anvendt til at invitere internationale eksperter til Dan-
mark fremfor en rejse for projektdeltagerne. 

− Forventer i at bruge alle projektmidlerne? 
             Ja 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Status på leverancer 

− Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år? 

Bilag til statusrapport, større projekttilskud til danske fag-,  
forsknings- og uddannelsesbiblioteker 



Side 2 

Planlægning af projektet og dets leverancer 
Derudover er flere leverancer igangsat, f.eks. indsamling af internationale erfaringer, drøf-
telse af mulige løsninger, analyser på Portico og LOCKSS dækning på e-bøger samt ana-
lyse af rettigheder ift. permanent adgang på e-bogsområdet.  

− Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer? 
Nej 

− Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år? 
En del af beslutningsgrundlaget (indhold og arkitektur) 
Et bud på mulige løsninger ift. licensbetingelser 
Afklaring af muligheder for at anvende Edinas rettighedsregister 
Kortlægning af rettigheder til e-bøger 
Analyse af dækning i Portico og LOCKSS på e-bøger  

 

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

6. Kort tekst til projektbanken 

Projektet ”Permanent adgang og adgang ved opsigelser – national arkivering baseret på Private 

LOCKSS Network (PLN)” tager fat, hvor det tidligere DEFF projekt om permanent adgang slap og 

arbejder med en række konkrete opgaver, som er forudsætninger for etableringen af en kommen-

de national arkiveringsløsning.  

 

De vigtigste elementer i projektet er: 

1) at udarbejde et beslutningsgrundlag på en national arkiveringsløsning baseret på PLN  

2) indsamle erfaringer fra KeepSafe og LOCKSS teamet, samt sikre koordinering ift. mulig euro-

pæisk løsning 

3) udvidelse af PLN test set up fra det første projekt til de øvrige projektdeltagere 

4) afklare mulige løsninger for set up til vedligeholdelse af forlagenes licensbetingelser ift. per-

manent adgang 

5) afklare mulige løsninger for set up til håndtering af dokumentation af bibliotekernes adgang til 

de enkelte licenser ift. permanent adgang 

6) kortlægge rettigheder ift. permanent adgang på e-bogsområdet og intensivere indsatsen i for-

handlingerne 
7) analysere Portico og LOCKSS’s dækning ift. e-bøger 
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