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Bilag B danZIG-45 Kommende initiativer 
 
 a) National opsamling af brugerskabte data 
 b) NemSMS 
 c) Opsamling af hitlister over udlån 
 d) Personlig deponering af udlånshistorik ét sted 
 
 
National opsamling af brugerskabte data 
 
Der ønskes en åben drøftelse af format og protokol for indsamling af brugerskabte data. 
Her tænkes på Tagging, Anmeldelser, Kommentarer, Faktaoplysninger, Ratings og Lister. 
 
 
NemSMS 
 
Der er nu sendt et svar til Økonomistyrelsen om NemSMS projektet. Projektets pointe er at 
give borgerne en nem adgang til at få SMS’er fra det offentlige (jævnfør NemKonto). Der 
laves en service som giver mulighed for at sende SMS til et CPR-nr. eller mobil-tlf-nr. via 
en gateway og for at importere mobil-tlf-nummer til lokale systemer. Økonomistyrelsen 
afsøger muligheder for at gå videre end hospitalsvæsnet og har en ide om at bibliotek.dk og 
bibliotekerne kan agere som port. 
 
NemSMS konceptet er én registrering af mobiltelefonnummer hæftet på CPR-nummer og 
det indeholder flere komponenter: 

• Brug af NemSMS-gateway til at sende SMS til CPR-nummer 
• Brug af NemSMS-gateway til at sende SMS til mobiltelefonnummer 
• Verifikation af mobiltelefonnummer ud fra CPR-nummer fra lokal applikation 
• Registrering af mobiltelefonnummer til NemSMS 

 
I svaret er beskrevet at SMS er vidt udbredt i bibliotekssektoren. Alle væsentlige 
bibliotekssystemleverandører har denne funktionalitet i deres system og det anvendes af 
mange biblioteker. Det hører også med at der ikke blot er tale om advis-beskeder, men 
også med mulighed for at reagere straks, f.eks. ved at forny et lån når lånetid er ved at 
udløbe. Der er taget initiativ til at få belyst hvor mange folkebiblioteker, som har taget de 
basale SMS-funktioner i brug. Det indgår i den årlige indsamling af stamdata i forbindelse 
med biblioteksstatistikken. 
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I løbet af 2008 vil blive udviklet en logon-løsning på bibliotek.dk, hvor verifikation vil 
bygge på digital signatur og/eller opslag i det lokale bibliotekssystem. Det vil være muligt 
at udbygge denne registrering med et ”flueben” til tilmelding af mobilnummer til 
NemSMS. Herved vil der være en model, hvor alle borgere vil kunne få adgang til at 
tilmelde sig NemSMS. 
 
 
Opsamling af hitlister over udlån 
 
På det sidste møde biblioteksfagligt udvalg om bibliotek.dk blev det foreslået at Bibliotek 
og Medier skulle undersøge muligheden for på nationalt plan at udarbejde hitlister over 
mest udlånte bøger. DBC offentliggør allerede nu i bibliotek.dk presserum udvalgte 
bibliotekers egne top-10-lister over mest udlånte bøger. Der ønskes en åben drøftelse af 
format og protokol for indsamling af lokale hitlister / opgørelse af mest lånt materiale fra 
lokale bibliotekssystemer til en national hitliste. Denne skal formentlig være alene for 
folkebiblioteker. 
 
 
Personlig deponering af udlånshistorik ét sted 
 
Der ønskes en åben drøftelse af format og protokol for indsamling udlånshistorik ét sted. I 
forbindelse med logon-løsning på bibliotek.dk, vil et efterfølgende projekt formentlig blive 
at tilbyde brugerne at gemme deres tidligere udlån. Det kan naturligvis ske ved at udvælge 
titler i bibliotek.dk, men import af udlånsdata fra eget bibliotek er en naturlig mulighed. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Leif Andresen 
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