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Projekttitel 

Automatisk indhentning af oplysninger om statslige 

myndigheders digitale publikationer  

 

Kontaktperson & -email: Kirsten Lauritzen, kla@kb.dk 

Kort beskrivelse af projektet Det Administrative Bibliotek har en forpligtelse 
mht. statslige myndigheders publikationer, uanset 
disses udgivelsesmedium: at indsamle, opbevare, 
registrere og stille dem til rådighed. Men 
biblioteket har gennem de seneste år afdækket et 
problem med de statslige digitale udgivelser, da 
udgiverne sjældent/aldrig giver besked om 
nyudgivelser. Biblioteket har testet en række 
forskellige metoder til at indhente oplysninger om 
nyudgivelser, men uden det forventede resultat; 
nemlig en komplet dækning af udgivelserne. 
Projektet vil kunne sikre en automatisk 
overvågning og indhentning af referencer til og 
metadata fra alle publikationer fra de udvalgte 
statslige institutioner 

Status i forhold til tidsplan 
- Hvornår er projektet startet op, og 

hvornår forventes det afsluttet?  
- Har projektet fulgt den godkendte 

tidsplan? Hvis nej, hvorfor? 
- Forventes det, at projektet fremover 

vil følge tidsplanen? 

Projektet er startet op marts 2016. 
Projektet har ikke fulgt den godkendte tidsplan, da 
det har været vanskeligt at finde eksterne partnere 
som kunne indgå i projektet om udvikling af det 
rette materialesporings- og indhøstningssystem. 
Formentlig fordi projektet, var forud for sin tid.  
Det forventes at projektet fremover vil følge 
tidsplanen. 
Det er 2016 aftalt med Statsbiblioteket og firmaet 
Headnet, at de udvikler de tekniske løsninger i 
projektet (se status på leverancer). Headnet har 
leveret en del af deres løsning (se punktet status 
på leverancer). 
 
I slutningen af 20016 godkendte DEFF vores 
anmodning om overførsel af bevilling til 2017. 
 
 

Status på budget 
- Har der været afvigelser i forhold til 

det godkendte budget? 
- Forventes der afvigelser fremover? 

Headnet: 110.000 kr. 
Statsbiblioteket: 50.000 kr. (foreløbigt tilbud) 
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Afrapporteringsskema til DEFF-projekter, april 2016  

Status på leverancer 
- Hvilke milepæle/leverancer er 

opnået det sidste halve år? 
- Har der været afvigelser i forhold til 

de planlagte milepæle/leverancer? 
- Hvilke milepæle/leverancer 

forventes opnået det næste halve 
år?  

Statsbiblioteket leverer: 
Data mining – Med udgangspunkt i 
kulturarvsclusteret og dataindsamling fra 
Netarkivet.  
Output fra applikation på kulturarvsclusteret: 
-Liste over nye URL’er der matcher de input- 
kriterier der er givet – med relevante tekniske 
metadata. 
-Eventuelt udtrukket metadata fra PDF-filernes 
indhold. 
Dette er planlagt til udførelse i efteråret 2017 
 
Headnet har i slutningen af 2016 leveret :  
Udvikling af et semi-automatisk web baseret støtte 
løsning, der kan gennemlæse listen med metadata 
som modtages fra Netarktivet.dk. Efter en 
scanning præsenteres søgeresultaterne i en 
overskuelig liste. Listen skal også vise de metadata 
som Netarktivet.dk har kunnet udtrække til hvert 
dokument. 
Efter endt gennemgang af listen skal bibliotekaren 
kunne arkivere denne i løsningen. 
Løsningen skal kunne vedligeholde den web 
adresseliste samt regler som Netarkivet.dk bruger 
til at scannet nettet.  
 
 
 
 

Kort tekst til projektbanken  
Kontakt sekretariatet ved spørgsmål 
Hani Naboulse hna@slks.dk 

 

Kort nyhedstekst til 
deff.dk/nyhedsbrev 
- På deff.dk vil vi gerne publicere en 

kort informerende artikel om 
projektets status. Du bedes 
redegøre for de vigtigste 
erfaringer/resultater, der kan have 
interesse for andre DEFF-
interessenter. Kom ind på 
fremskridt og eventuelle 
udfordringer I oplever. Inkludér evt 
henvisninger til medieomtaler og 
beretninger fra tidligere samt 
invitation til kommende 
arrangementer relateret til 
projektet. 

 


