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Oplæg om migrering af Z39.50 
 

 
 

På de sidste møde har vi diskuteret fremtiden for Z39.50. Fokus er absolut 
ikke på Z39.50, men det virker stadig. Men vi kan ikke ignorere det faktum 
at understøttelsen af Z39.50 er på vej ned ad bakke. 
 
Så derfor sættes der med dette notat og et oplæg på danZIG-mødet 19. 
januar 2012 tages der fat på at sikre, at de danske biblioteker er godt for-
beredt til et kommende skifte. 
 
Det skal understreges at det også er et overordnet formål at sikre, at der 
også i de kommende år er stabil drift af de funktioner, der bygger på 
Z39.50, samt at de ressourcer, som skal anvendes på undersøgelser, spe-
cifikationer m.m. for at sikre et ikke-kritisk forløb, bliver anvendt optimalt. 
 
Oplægget på danZIG mødet vil indeholde en række overvejelser, som 
munder ud i nogle diskussioner i hvordan en migreringsopgave skal gribes 
an. Jeg vil gerne på forhånd løfte sløret for nogle af disse overvejelser, 
således at I er lidt forberedte. 
 
Et afgørende forhold i relation til de valg, som skal træffes, er i al sin en-
kelhed: hvor nemt vil den valgte løsning kunne slå igennem i praksis? En 
officiel standard, som ikke er implementeret af andre (sådan som det er 
tilfældet med Z39.50 Holdings Schema) – er den nemmere at få igennem 
et internationalt firma end en helt specifik (men enkel) rent dansk løsning? 
 
Et andet spørgsmål er: kan vi bruge en migreringssituation til ustresset at 
lave bedre løsninger end hvad vi har nu? 
 
Efterfølgende er liste nogle hovedpunkter for Søgning, beholdningsopslag 
og lånesamarbejde. 
 
Jeg forventer at vi på danZIG mødet aftaler igangsættelse af nogle ar-
bejdsgrupper. Forslag: ny gruppe om søgning og reaktiverer ILL gruppen 
med beholdningsopslag og ILL. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Leif Andresen 
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Søgning 

 
• Søgning 

– SRU er noget udbredt 
– SRU har ingen alternativer – ingen faktiske konkurrenter 
– Context Set Dublin Core / Bath Profile ikke nok 

• SRU og praksisregler:  
– Nyt Context set DAN2 
– Ny SRU profil danZIG = Bath + DAN2 
– Hvor meget skal SRU profil danZIG indeholde? 

• Alt fra praksisreglerne? 
• Udsnit af praksisregler? 

• SRU version 
– SRU 1.2 eller 2.0? 

• Forslag: nu SRU 1.2 
– SRU GET,  SRU POST og/eller SRU SOAP? 

• Forslag: SRU GET 
• Sætningssøgning 

– Langord skal aftales 
– Skal det være ^lille hus^ eller ^lille hus ? 
– D.v.s. langord autotrunkeres? 

Beholdningsopslag 

• Den foreliggende mulighed ud fra ISO standarder: 
– Specificere ISO 20775:2009 Information and documentation 

-- Schema for holdings information i dansk profil 
– ISO 20775 er del af danZIG-specification 09 (mat.valg)  

– Mulig både SRU og Z39.50 
• Alternativer  

– Genbruge Z39.50 Holdings Schema ganske uændret 
– Forenklet og fokuseret format 

– Gå tilbage til OPAC Holdings i let udvidet version? 

Lånesamarbejde 

• Status 
– SRU kan ikke bruges som transportprotokol 

– Nuværende Z39.50 bårne metode er kun brugt i Danmark  
– Metode er unødig kompleks og ikke fuldt dækkende 

– ISO ILL standarderne gået i stå 
– ILL på dagsorden til ISO TC46/SC møde maj 2012  

• Ny ILL abstrakt model 

– Forenklet: kun transaktioner uden global model 
– Men: med fungerende statusopslag 

• Nye/nyt ILL XML schema(er) 
– Request Transfer Message og Notification Message  

– National enkel model? 
• Ny ILL transportprotokol 

– Ny web service 


