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NCIP Udlånsforespørgsler og transaktioner 
 
På mødet mellem systemleverandører og udviklingspuljeprojektet ”Mit bibliotek” 29-8-
2005 blev rejst spørgsmålet om understøttelse af forespørgsler og transaktioner i dette 
projekt i forhold til en flerhed af biblioteker. Tanken er at en bruger her på én 
brugergrænseflade kan se sine lån og bestillinger og forny udlån og slette bestillinger. 
 
På denne baggrund ønskes en generel diskussion som baggrund for at der kan laves nogle 
specifikationer for hvordan denne opgave kan løses. Det synes oplagt her at anvende 
NCIP. Det bemærkes at specifikationerne naturligvis skal laves således at de kan bruges i 
andre sammenhænge, f.eks. at et bibliotek ønsker at give sine brugere mulighed for at 
forny i nabobiblioteket henholdsvis at der i bibliotek.dk kunne laves en tilsvarende 
funktionalitet. 
 
Følgende funktioner er derfor i spil (med NCIP transaktion i kursiv): 

• Opslag på aktuelle lån med Lookup User 
• Opslag på aktuelle bestillinger med Lookup User 
• Fornyelse af udlån med Renew Item Service 
• Slette en bestilling med Cancel Request Item Service 
• Opdatere en bestilling – f.eks. udløbsdato med Update Request Item Service 

 
For bestilling skal funktionerne kunne ske både i forhold til egen samling og fjernlån. 
 
Et særskilt lånertjek for at sikre at en bruger kun får adgang til egne lån og bestillinger er 
næppe nødvendigt (skal checkes), da der altid skal startes med en Lookup User under alle 
omstændigheder – og Lookup User bruges i dag til lånertjek fra bibliotek.dk. Så der er 
tilsyneladende alene et behov for at udvide anvendelsen. 
 
Spørgsmålet er om de ovennævnte funktioner rummer alle de relevante – dette ønskes 
drøftet på danZIG-mødet. Når vi har afklaret funktionskravene er næste trin at se om der 
findes en applikations profil, som vi uden videre kan anvende. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Leif Andresen 
 

 


