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DEFF Master Class: 
Implementeringserfaringer ifm Open Source Bibliotekssystemer. 
 
Afholdt på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) torsdag den 27. og fredag den 28. august 2015 
 
Deltagere fra AUB, DTU, KB, Professionshøjskolerne, Rub og SDUB 
 
Arrangeret af Kasper Bøgh, DTU Bibliotek og Eli Greve, Syddansk Universitetsbibliotek 
 
Baggrund 
Systemlandskabet for materialer håndteret i klassiske bibliotekssystemer (Integrated Library 
Systems - ILS) er i forandring. Indenfor det seneste årti er der dukket flere Open Source baserede 
løsninger frem. DEFF projektet ”Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af open source 
Integrated Library Systems (ILS) i universitetsbiblioteket” har som en del af projektet set på 
internationale erfaringer og erfaret, at der vil være meget at lære ved at se på andres erfaringer 
med de to systemer Koha og Kuali OLE, som testes i projektet. Dette er baggrunden for denne 
Master Class om implementeringserfaringer ifm. Open Source Bibliotekssystemer.  
 
Stockholm Universitetsbibliotek arbejder med Koha går live med Koha som ILS i juni 2016. I 
Tyskland bruges Koha mange steder, og siden 1999 har Bibliotheksservice‐Zentrum Baden‐
Württemberg arbejdet med Koha for videnskabelige og offentlige biblioteker. Gemeinsamer 
Biblioteksverbund og Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein‐Westfalen (HBZ) 
arbejder sammen om et projekt, hvor der blandt andet vurderes på Kuali OLEs funktionelle og 
tekniske egnethed til brug i tyske universitetsbiblioteker. I London er SOAS, University og London 
gået i drift med Kuali OLE i 2015. Der er således aktuelle erfaringer med begge systemer i lande, 
som vi normalt sammenligner os med og dermed basis for en interessant og lærerig master class.  
 
Formålet med denne Master Class har således været at udnytte erfaringer fra 
universitetsbiblioteker, som er længere fremme i processen ift. valg af og udskiftning af 
bibliotekssystem, samt at få del i deres erfaringer på godt og ondt med Koha og Kuali OLE. Målet 
er, at denne erfaringsbaserede viden kombineret med muligheden for at stille spørgsmål til 
systemet på et højt teknisk niveau, kan understøtte inspirere og kompetenceudvikle 
medarbejdere på danske universitetsbiblioteker, som også overvejer skift af bibliotekssystem samt 
inspirere DEFF projektet, som undersøger Open Source ILS.  
 
I tråd med DEFF Master Class konceptet har niveauet været for specialister. 
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Indhold dag 1 om Koha  
 
Dag 1 var opdelt i 4 hovedtemaer: 
 
1. Koha part 1 Introduction 

Brief introduction to the speakers and their projects 
Live demo 

2. Koha part 2 Development 
History 
The community 
Development 
Data Migration 

3. Koha part 3 Architecture 
System architecture 
System integration/API’s 
“Questions and Answers” 

4. Viola/ILL functionality 
 

Oplægsholdere dag 1 var Katrin Fischer fra Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg    
(BSZ) og Andreas Hedström Mace from Stockholm Universitetsbibliotek     
 
Indhold dag 2 om Kuali OLE  
 
Dag 2 var opdelt i 6 hovedtemaer. 

1. Kuali OLE- General overview and state of the art 
2. GBV/hbz OLE project 
3. OLE Technical overview 
4. Data import, implementation, configuration, system integration etc. 
5. Introduction to the UK environment-Why select OLE? 
6. SOAS installation – practical demonstrations and examples of systems integrations 

 
Oplægsholdere dag 2 var Kirstin Kemner-Heek, Head of Local Library Systems Dept. VZG Göttingen 
Julian Ladisch, Computer Scientist, Kuali OLE project, VZG Göttingen og John Robinson, Director of 
Library and Information Services, SOAS Library London 
 
Dag 2 blev afsluttet med en samlet og general drøftelse af begge systemer. Det samlede program 
for Master Class om implementeringserfaringer ifm. open source bibliotekssystemer er vedhæftet 
i bilag 1.  
 
 
Opfyldelse af succeskriterier   
Denne Master Class gav deltagerne en specifik viden om de to Open Source systemer Koha og 
Kuali OLE og har bidraget med ny viden og erfaringer til DEFF projektet ”Undersøgelse af 
mulighederne for anvendelse af open source Integrated Library Systems (ILS) i 
universitetsbiblioteket”, som partnere ellers ikke ville kunne have gjort sig i et 
undersøgelsesprojekt. 
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Den gav samtidig indsigt i den proces oplægsholderne har været igennem ift. test, valg og 
implementering af systemerne, og denne viden kan nu indgå i deltagernes videre arbejde med de 
tilsvarende problemstillinger.  
 
Endelig gav DEFF Master Class mulighed for at stille spørgsmål og gå i dybden med systemerne, 
samt at netværke med danske kolleger, såvel som de udenlandske oplægsholdere.  
 
Som en yderligere bonus blev Open Source indlånssystemet Viola fra Stockholms 
universitetsbibliotek præsenteret. 
 
Evaluering 
Efter afholdelse blev deltagerne bedt om at udfylde en evaluering, som er vedlagt i bilag 2.  
 
Evalueringen bekræfter arrangørernes opfattelse af, at DEFF Master Class: 
Implementeringserfaringer ifm. Open Source Bibliotekssystemer var en succes både, hvad angår 
fagligt niveau , varighed og tilegnet viden. 
 
En vigtig pointe fra evalueringen er, at 100% af respondenterne synes at Master Class konceptet er 
godt, og som en skriver: ”Den vej DEFF skal gå”. 
 
 
 
Bilag:  
Bilag 1 Program for Master Class 
Bilag 2 Evalueringsskema 
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Bilag 1 Program for Master Class 
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Bilag 2 Evalueringsskema 
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