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RP17 - tilblivelse 

  Marts    …….. August September Oktober November December 

Dialogmøder                     

FGI møde     11/8               

KG møde       23/8             

Workshop         29/8           

KG godkender 
høringsudkast 

          30/9         

Høring                     
FGI- og BIL-
møder 

                    

KG godkendelse                   6/12 

 



RP17 – indhold 

 

4 fokusområder: 

• Adgang 

• Søgning 

• Samarbejde om infrastrukturen 

• RDA understøttelse 

 

+ 

 

• Nødvendig udvikling 



RDA i release-planerne 

 

RDA allerede i RP16: 

• R16.44 Teknologisk afklaring af RDA, Bibframe og autoritetsdata 

• R16.48 Personautoriteter i Databrønden 

 

Desuden den danske profil (i regi af Slots- og Kulturstyrelsen), der 

udarbejdes i efteråret 2016/begyndelsen af 2017 

 

Den danske profil + de to RP16 projekter + projekter i RP17 skal 

tilsammen forberede de ændringer, der skal gennemføres i den 

tekniske infrastruktur som led i overgangen til RDA.  

 

 



RDA i releaseplan 2017 

Hovedprojekt (fokusområdet): 

• R17.04 Forberedelse af It-infrastrukturen til de nye regler for 

katalogisering, RDA. 

 

Delprojekter: 

• Analyser 

• Teknisk implementering 



RDA i releaseplan 2017 

Analyser 

• R17.04.01: Opfølgning på og afslutning af RDA-projekterne under RP 

2016 (R16.44 Teknologisk afklaring af RDA, Bibframe og autoritetsdata og 

R16.48 Personautoriteter i Databrønden): 

 

 
• Konklusion vedr. datamodel og dens implementering. 

• Konklusion vedr. dataudveksling og –genbrug (teknisk/praktisk). 

• R17.04.02: Anvisninger på, hvordan den danske RDA-profil efterleves 

inden for den valgte datamodel. 

• R17.04.03: Søgning og visning af nye RDA poster (beskrivelse af model 

for søgning i ny datastruktur). 

• R17.04.04: Sameksistens mellem poster udarbejdet efter nuværende 

regler og efter RDA (afklaring af konsekvenser for søgning, visning mv. af 

sameksistensen af data, der er katalogiseret efter forskellige regler). 

 

 

 



RDA i releaseplan 2017 

Teknisk implementering 

 

• R17.04.05: Konvertering af data (udarbejdet efter nuværende regler). 

• R17.04.06: Afprøvning af datamodel til databrønd. 

• R17.04.07: Brugergrænseflade (tilpasning af brugergrænsefladen). 

 

 

 



RDA i release-planerne 

 

RDA forventes også at være et fokusområde i Releaseplan 2018 

 

• Teknisk implementering 

 

 


