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Indledning 
Dette skrift vedrører den planlagte Core User Library Registry (CULR) tjeneste, som er specificeret i 

dokumentet med titlen Danish Core User Library service dateret 9. december 2011. 

Nærværende dokument indeholder en overordnet beskrivelse af CULR tjenestens formål og funktioner, 

medens det andet nævnte dokument indeholder detaljerede tekniske specifikationer for CULR tjenestens 

eksterne systemgrænsflade. 

Begge de nævnte dokumenter er udarbejdet af Poul Henrik Jørgensen fra Portia I/S1 i samarbejde med Leif 

Andresen fra Styrelsen for Bibliotek og Medier2. 

Denne version dateret 12. december 2011 er første udgave. 
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Baggrund 
En række aktuelle projekter beskæftiger sig med at sikre brugerne enkel og let adgang til danske 

bibliotekers samlede udbud af digitale ressourcer. En overordnet løsning på denne opgave er skitseret i et 

dokument med titlen Sammenhængende adgang til digitalt materiale og andre bibliotekstjenester udgivet 

af Styrelsen for Bibliotek og Medier i med seneste udgave 27. oktober 2011.  

En af hovedkomponenterne i den skitserede løsning kaldes Core User Library Registry (CULR).  

Formålet med CULR er kort fortalt at identificere de biblioteker, hvor en given person eller virksomhed er 

registreret som låner. CULR skal således vedligeholde en liste over de lokale lånernumre, som hver enkel 

person råder over.  

Ved hjælp af disse oplysninger kan et system kontakte brugerens tilknyttede biblioteker med henblik på at 

finde den mest relevante leverandør af en ønsket digital ressource. 

                                                           
1
 www.Portia.dk  

2
 http://www.bibliotekogmedier.dk/  

http://www.portia.dk/
http://www.bibliotekogmedier.dk/
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Med udgangspunkt i ovennævnte overordnede løsningsbeskrivelse er der udarbejdet detaljerede tekniske 

specifikationer for systemgrænsefladen til CULR tjenesten. 

Målsætning 
CULR tjenesten skal fungere som en systemservice, der kan anvendes af autoriserede klientsystemer via 

Internettet. CULR tjenesten skal altså ikke i sig selv tilbyde en traditionel brugergrænseflade. 

Hovedformålet med CULR tjenesten er at besvare forespørgsler med en liste over de lokale lånernumre, 

som tilhører en given bruger (person eller virksomhed). CULR skal ikke indeholde andre oplysninger om de 

identificerede brugere, såsom eksempelvis navne og adresse eller lokale lånerrettigheder. 

Til dette formål skal CULR tjenesten anvende en database, hvor hvert bibliotek eller læreanstalt kan 

registrere sine lokale lånernumre og tilsvarende brugere identificeret ved CPR, CVR eller lignende. 

CULR tjenesten skal således også indeholde funktioner til at registrere eller fjerne lokale lånernumre med 

tilhørende personidentifikation (CPR) i CULR databasen. 

Det skal være let at integrere CLUR tjenesten med andre relevante systemer samtidig med, at de følsomme 

oplysninger skal beskyttes mod misbrug og uberettiget adgang. 

Løsningsmetode 
 CULR tjenesten er specificeret som en Web service med to hovedfunktioner: Vedligeholdelse af CULR 

databasen og forespørgsler på databasen.  

Systemgrænsefladen omfatter i alt syv funktioner, som er designet til at være enkle at anvende fra andre 

systemer. 

 I lighed med andre tilsvarende løsninger anvender den foreliggende CULR service den såkaldte SOAP3 

kommunikationsmetode. Systemfunktionerne er imidlertid udformet med henblik på også at understøtte 

evt. fremtidige udgaver baseret på den udbredte REST4 metode.  

CULR tjenesten undgår en del avancerede men også obskure SOAP faciliteter til fejlhåndtering og 

sikkerhed.  

I stedet for at anvende de komplekse sikkerhedsudvidelser til SOAP5 kræver CULR tjenesten eksempelvis 

blot et autoriseret brugerid med tilhørende kodeord i forbindelse med hvert enkelt funktionskald. Det 

forudsættes i den forbindelse, at CULR ligesom tilsvarende tjenester anvender HTTPS6 til at beskytte de 

udvekslede data. 

                                                           
3
 Simple Object Access Protocol (SOAP). http://www.w3.org/TR/soap/ 

4
 Representational state transfer (REST). http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer 

5
 WS-Security. http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wss  

6
 HTTPS. http://da.wikipedia.org/wiki/HTTPS  

http://www.w3.org/TR/soap/
http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer
http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wss
http://da.wikipedia.org/wiki/HTTPS
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Selve de tekniske specifikationer er udformet ved hjælp WSDL7, som også anvendes i forbindelse med 

andre tilsvarende specifikationer.  

WSDL specifikationerne er principielt uafhængige af programmeringssprog, styresystemer og systemmiljø. 

Forskellige typer systemer kan således anvende de samme specifikationer og kommunikere indbyrdes.  

Datatyper i CULR 
CURL tjenesten håndterer tre primære datatyper:   

 Provider-Id: Identifikation af en leverandør af brugeroplysninger 

o Eksempelvis biblioteksnummer8 

 Local-Id: Lokal identifikation af en bruger hos en given leverandør 

o Eksempelvis lokalt lånernummer uden angivelse af biblioteket 

 User-Id: Identifikation af en bruger 

o Lokalt brugernummer plus identifikation af biblioteket.   

o Dvs. Provider-Id & Local-Id 

 Patron-Id: Generel identifikation af en person eller virksomhed. 

o Eksempelvis  CPR9 eller CVR10 

Hvis en person eller virksomhed er registreret som låner hos flere biblioteker, vil vedkommende i CULR 

databasen have tilknyttet et tilsvarende antal lokale User-Id. 

Opdatering af CULR 
CULR tjenestens systemgrænseflade tilbyder fire funktioner, som eksterne systemer kan anvende til at 

registrere og slette lånernumre samt tilhørende personidentifikationer i CULR databasen: 

 Registrer lånernummer. (CreateLocalIdentifier) 

 Fjern lånernummer. (DeleteLocalIdentifier) 

 Registrer person eller virksomhed. (CreatePatronIdentifier 

 Fjern person eller virksomhed. (DeletePatronIdentifier 

Lokale systemer kan eksempelvis direkte anvende CULR tjenesten til at opdatere CULR databasen. Dvs., at 

de lokale systemer fungerer som klienter i forhold til CULR servicen. 

Alternativt kan lokale systemer opdatere CULR databasen indirekte ved at eksportere opdateringer til en 

transaktionsfil. Denne transaktionsfil kan opsamles af et andet program, som opdaterer CULR databasen via 

CULR tjenestens systemgrænseflade. 

                                                           
7
 Web Services Description Language (WSDL). http://www.w3.org/TR/wsdl 

8
 Biblioteksnumre. 

http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/informationsforsyning/standarder/biblioteksn
umre/  
9
 CPR. http://www.cpr.dk/cpr/site.aspx?p=23  

10
 CVR. http://www.cvr.dk/Site/Forms/CMS/DisplayPage.aspx?pageid=0  

http://www.w3.org/TR/wsdl
http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/informationsforsyning/standarder/biblioteksnumre/
http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/informationsforsyning/standarder/biblioteksnumre/
http://www.cpr.dk/cpr/site.aspx?p=23
http://www.cvr.dk/Site/Forms/CMS/DisplayPage.aspx?pageid=0
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Fig. 1 Opdatering af CULR databasen 

 

Forespørgsel til CULR 
CULR tjenesten tilbyder fire funktioner, som eksterne klientsystemer kan anvende til at forespørge i CULR 

databasen: 

 Find biblioteker via brugernavn (GetProviderIdentifiersByUserId) 
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o Finder en liste med de biblioteker (Provider-Id), som har registreret et givent brugernavn 

(Local-Id) 

 Find brugerid via brugernavn plus bibliotek (GetLocalIdentifierByProviderAndUser) 

o Finder det brugerid (User-Id), som svarer til et givent bibliotek (Provider-Id) kombineret 

med brugernavn (Local-Id) 

 Find personen via brugerid (GetPatronIdentifiersByLocalId) 

o Finder den person (Patron-Id), som svarer til et givent brugerid  (User-Id) 

 Find lokale brugerid for en person (GetLocalIdentifiersByPatron) 

o Finder en liste med de brugerid (User-Id), som er knyttet til et en given person (Patron-Id) 

Hvis et system kender brugerens identitet eks. via CPR, kan den førstnævnte funktion 

GetLocalIdentifiersByPatron umiddelbart anvendes til at finde personens tilknyttede biblioteker og lokale 

lånernumre.  

I andre tilfælde må klientsystemet system evt. først ved hjælp af funktionen GetProviderIdentifiersByUserId 

finde de biblioteker, som har registreret et givent brugernavn. Derefter kan klientsystemet med bistand fra 

brugeren vælge brugerens bibliotek fra listen.   

Ud fra brugernavnet plus biblioteket kan klientsystemet ved hjælp af funktionen 

GetLocalIdentifierByProviderAndUser identificere det aktuelle brugerid registreret af det pågældende 

bibliotek. 

Ved hjælp af et brugerid, (dvs. brugernavn plus bibliotek), kan klientsystemet ved hjælp af funktionen 

GetPatronIdentifiersByLocalId identificere den tilsvarende person eller virksomhed. 

Derefter kan klientystemet som nævnt ved hjælp af funktionen GetLocalIdentifiersByPatron finde en liste 

med alle personens registrerede biblioteker og lånernumre. 

Bevæbnet med listen over personens registrerede biblioteker og lånernumre kan klientsystemet 

(eksempelvis WAYF11) kontakte de enkelte bibliotekssystemer med henblik på at spørge om brugerens 

lokale lånerrettigheder etc. Denne funktion falder udenfor rammerne af CULR. 

                                                           
11

 WAYF. http://www.wayf.dk/  

http://www.wayf.dk/
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Fig. 2 Forespørgsler i CULR 


