
 

Projektstatus: Automatisk indhentning af oplysninger om statslige myndigheders digitale publikationer 

Kort om projektet 

Projektet drejer sig om udvikling af en automatiseret model for indsamling og registrering af oplysninger 

om publikationer udgivet af statslige institutioner. Ifølge cirkulære 66, 2012 har DAB til opgave at indsamle, 

registrere og tilgængeliggøre publikationer fra statslige institutioner. 

Det drejer sig om udgivelser fra ca. 120 departementer, styrelser, direktorater og lignende institutioner. 

Disse institutioner udgiver skønsmæssigt ca. 2.000 digitale publikationer om året. 

Den oprindelige projektbevilling fra DEFF lød på 300.000 kr., og der blev givet tilsagn til i 2012.  

Opstart af projektet 

DAB har gennem årene drøftet projektet med en lang række leverandører, men ingen har været i stand til 

at indgå i projektet, da de ikke havde de tekniske løsninger. Efter vores vurdering er årsagen til dette 

formentlig, at det ikke alene er vanskeligt at udvikle det rette materialesporings- og indhøstningssystem, 

der er også en lang række udfordringer i registreringen, opbevaringen og tilgængeliggørelsen af materialet.  

I slutningen af 2015 åbnede der sig en mulighed for igangsættelse af projektet, med Statsbiblioteket som 

deltager. Der blev indgået en aftale med Bjarne Andersen SB, hvor de tilbød at indgå i projektet, da han så 

en mulighed for at Kulturarvsclusteret og dataindsamling fra Netarkivet, kunne løse en del af projektet:  

På baggrund af input fra DAB med relevante domæner, filtyper hentes output fra den nye applikation på 

Kulturarvsclusteret. Der genereres en liste over nye URLer der matcher de input-kriterier der er givet – med 

relevante tekniske metadata (timestamp, mimetype, checksum). Eventuelt udtrukket metadata fra PDF-

filernes indhold. 

På daværende tidspunkt vurderede Bjarne Andersen, at SB kunne indgå i projektet i 2. kvartal 2016. 

DAB skulle finde en partner der kunne udvikle et semi-automatisk web baseret støtte løsning, der kunne 

gennemlæse listen med metadata, som modtages fra Netarktivet.dk:  

Efter en scanning skal søgeresultaterne præsenteres i en overskuelig liste. Listen skal også vise de metadata 

som Netarktivet.dk har kunnet udtrække til hvert dokument. Om muligt skal der også vises et udsnit af 

publikationens tekst og et "thumbnail" af forsiden for publikationen, så der mulighed for at frasortere 

irrelevante publikationer. 

Til dette blev firmaet Headnet valgt. De gik i gang med at udvikle støtteløsningen i første halvår af 2016. SB 

tilkendegav imidlertid, at der var tekniske problemer med deres løsning, så de meddelte, at de ikke kunne 

indgå i projektet før 2. halvår af 2016. 

For at indsamle erfaringer med høstning, opbevaring og fremvisning af url’er i støttefunktionen, blev det 

aftalt med Headnet, at de fortsatte med en google-løsning, hvor en google-crawler høstede data fra 

udvalgte hjemmesider.  

Status på projektet: 

Støttefunktionen er udviklet. Der er udviklet et miljø, hvor indsamlede url’er kan behandles. Det har 

derimod vist sig, at google-crawleren har problemer med at trække de rigtige dato-stempler ud for nogle af 



 

pdf'erne og derfor er der risiko for, at de slet ikke kommer med, når der høstes/søges på hjemmesiderne 

(for de testede hjemmesider gælder det FM, EVM, UVM og Socialstyrelsen). For andre hjemmesider ser det 

dog ud til at fungere fint.  

Forventet udvikling i 2017: 

Statsbibliotekets tekniske problemer med Kulturarvsclusteret er overvundet, så de har givet tilsagn om at 

indgå i projektet i 2. halvår af 2017. Der er aftalt møde med Det kongelige Bibliotek i januar 2017, hvor de 

vil vurdere om de kan indgå i projektet i 2017. På baggrund af dette formodes projektet at være afsluttet i 

1. halvår 2018. 

Udgifter pr. november 2016: 

Headnet: 79.800 kr. (eksl. moms.) (84 timers udviklingsarbejde). 

Budgetterede udgifter i 2017: 

Headnet:  

Hosting af støttefunktion: 14.500 kr. 

Statsbiblioteket:  

Udtræk af Metadata fra kulturarvsclusteret ca. 50.000 kr 
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