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Referat:
Velkomst:
Der kommer 4 FBS for praktikere møder i 2019.
Møder kommer til at ligger 7. marts, 6. juni, 5. september og 5. december
Status og sidste nyt fra KOMBIT
Pernille Saul orienterede om status og sidste nyt fra Kombit.
Udvikling af FBS.
Slides (Ligger på Centralbibliotek.dk) fra Pernille Saul oplister
 Godkendte ændringsønsker
 Ændringsanmodninger – på vej til styregruppen
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 Løsningsbeskrivelser – bestilte
 Ændringsanmodninger – på tegnebrættet
Der tages endelig stilling til videreudvikling på styregruppemøde i uge 48.
Udpluk af punkter:
Nuværende:
Statistik: Kombit forslag. Dara i første omgang til BIBI (DST) & DST statistik. Der kommer rådata i udvalgt
form. Løsningen udformes, så kommunerne senere kan få/tilkøbe egne data.
Cicero Surf: Ny grænseflade til skolerne. Opgraderingen sker via 3 måneders implementeringsperiode.
Pluklister. Der kommer nye muligheder for at tilpasse dem. Lavet i samarbejde med Ballerup Bibliotek.
Slet af reservering, hvis alle eksemplarer er bortkommet. Der kommer også en løsning senere på f.eks.
transit materialer.
Lokalbibliografi: Skal have eget Agency, som man kan katalogisere i.
Installer. Der bliver lavet en MSI installer.
Kommende:
Automodtag. Der bliver måske tilføjet noget til editX.
Nye videreudviklingsemneområder:
Fjernlån
Statusser
Kassation
Status på økonomiintegration.
Slides ligger Centralbibliotek.dk
Nuværende integration er ØIR1, hvor økonomisystemet ikke kan snakke med bibliotekssystemet.
ØIR3 version er på trapperne. Der er integration begge veje.
Integration til Skat udskyder ØIR3 til i hvert fald 3. kvartal 2019.
København er i gang med at gå på ØIR1, da de vurderer, at de ikke kan vente.
Ved ØIR3 integration kommer til at betyde at kommune/stat kommer til håndterer alle mellemværende over
en grænse man selv sætter (kan også sættes til 0.).
Rykker foregår og sendes fra økonomisystem.
Saldoopgørelse sendes fra bibliotekssystem, men er kun en oversigt.
Der indsættes ny udelukkelsesnotits i bibliotekssystemet.
Der vil være en prismæssig forskel på ØIR1 og ØIR3. ØIR3 er billigere.
Pernille spørger om de kan igangsætte auto saldo opgørelse. Flere nævner, at det nok ikke er så
hensigtsmæssigt.
Værge. Pernille anbefalet, at man indsætter værge, når man opretter lånere.
Opsummering fra slides:
• Ny integration (ØiR version 3) mellem FBS og kommunens debitorsystem (2-vejs), 2019
• Ny proces for mellemværende i FBS
• Opkrævning og udsendelse af gebyrrestancer mv. overgår til den kommunale opkrævningsafdeling
og debitorsystemet, når der er truffet aftale om debitorintegration
• Beløbsgrænse for hvornår mellemværende overføres til debitorsystemet, konfigureres i FBS
• Mellemværende under beløbsgrænsen forbliver i FBS
• Saldoopgørelser kan forsat udsendes fra FBS og kan ske automatisk
• Søgning på mellemværende sker fremover med udgangspunkt i låner
• Færre statusser for mellemværende (Oprettet og Sendt til inddrivelse)
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Betaling kan fortsat ske i bibliotekssystemet
FBS udvides med mulighed for inddatering af EAN og P-nummer
Ny notifikation til udelukkelse pga. gebyrrestance, udsendes automatisk ud fra værdien, gebyrbeløb
for blokering (konfigurerbart) i FBS
Automatisk prisforespørgsel ved erstatninger
P.t. ingen ændringer i værge-funktionaliteten i FBS
Inden ibrugtagning udsender KOMBIT implementeringshåndbog og KLIK-opgaver
Dialog med kommunens opkrævningsafdeling inden opstart (tekster
kontakt, flow, m.m.)

Kommende udvikling på FBS.
EAN-nummer og p-nummer. Elektroniske faktura til integrationer.
Erstatningspriser er vanskelige at få 100% korrekt, Kombit arbejdere videre med. Der kommer nok en
udvidelse af standardpriser som gør, at man kan specificere det mere.
Bordet rundt
Pernille Saul: Hvis der er FBS supportsager, som bliver karakteriseret som ændringsønsker, så skal de
sendes videre til Kombit.
Status faktura integration
Odense (EG) er gået i gang med faktura integration. Der er problemer med moms difference.
Svendborg (EG) er gået i gang med faktura integration. Der er problemer med moms difference og
statuskoder.
Fåborg (Fujitsu) er lige på trapperne.
Nordfyn (KMD) problemer med at få det sat op pga. kommunikation imellem deres økonomiafdeling, KMD &
serviceplatformen.
Assens (KMD) ikke opsat.
Langeland (KMD) ikke opsat.
Nyborg (Fujitsu) er kørende.
Kerteminde (KMD) ikke opsat.
Debitor
Odense har været med i debitor udviklingsgruppe. Er i gang med at taste alle værger ind.
Generelt Cicero:
Hvordan implementeres ændringer i Cicero? Hvordan meldes det ud til kollegaer?
Udpege nøglepersoner, faste møder med tips og tricks, vejledninger og opfordre til at abonnere på
Systematics nyhedsbreve.
Uni login data:
Nyborg melder, at der er problemer, når der er fejl i data fra UNI logins. UNI-C data over skriver alle andre
data. Man kan ikke udelade data via skabelon, skabelonen skjuler blot data midlertidigt.
Læsetasker:
Nyborg har problemer med booking til læsekredse. Andre har valg ikke at bruge booking, da det ikke virker til
denne usecase. Kerteminde og Fåborg har problemer med at modtage Odenses læsetasker og
erindringskasser i eget katalog til udlån. Odense udsender vejledning til dette.
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