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Profil for udveksling af ABM-data 
 
Dette dokument knytter sig til Fælles ABM indholds- og transportformat og beskriver den 
praktiske anvendelse af XML schemaet i det fælles format ved udveksling af data fra 
baser for arkiver, biblioteker og museer til fælles præsentation. 
 
Felterne AC.Identifier og DC.Title er obligatoriske ved udveksling af ABM-data. 
 

Format oversigt 
Der er i denne oversigt medtaget alle de p.t. mulige felter for Dublin Core (dc), udvidet 
Dublin Core (dcterms), Administrative Components (ac) og den danske udvidelse for 
ABM-området (dkdcplus). Der er anført "Anvendes ikke" hvor det pågældende element for 
tiden ikke anvendes ved udveksling af ABM-data. Kun anvendte schemes er omtalt. 
 
Det bemærkes at oversigten er opbygget logisk og ikke afspejler det tekniske forhold at 
f.eks. dcterms elementet Alternative rent teknisk "står alene" og ikke er pakket ind i dc 
elementet Title. 
 
 

Felt Refinement Beskrivelse 
DC.Title  Anvendes til angivelse af ressourcens 

titel. En titel kan være givet til en 
ressource hvilket ofte vil være tilfældet i 
arkiverne og museerne ved deres 
registrering af sager / genstande / 
arkivalier. En titel kan også være 
uddraget fra ressourcen hvilket er tilfældet 
ved bibliotekerne. 

 alternative Anvendes til angivelse af alternativ titel. 
DC.Creator  Anvendes til angivelse af ophav til 

dokumenter (bibliografisk ophav) og til 
angivelse af sagoprettende / 
sagsansvarlige institutioner / personer. 

 preferredName Anvendes til angivelse af vedtagen 
navneform for ophav 

 alternativeName Anvendes til angivelse af andre 
navnformer for ophav (DAISY) 

 actPeriod med 
scheme Period 

Anvendes til angivelse af tid for et ophavs 
virke. Der angives startår og slutår. 

DC.Subject  Angivelse af emnedata. Hvis der er 
anvendt et velbeskrevet system skal dette 
angives som ”Scheme”. I de tilfælde hvor 
der er anvendt et Scheme som ikke er 
beskrevet i DC skal der etableres et fast 
navn for dette. 
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DC.Description  Anvendes til beskrivelse af ressourcen. 
Dette kan være i form af abstract, 
gengivelse af 
indholdsfortegnelse m.m. Ved 
registreringer fra Regin vil den tekstuelle 
beskrivelse af en sag / genstand være 
angivet her. 

 tableofContents Anvendes ikke 
 abstract Anvendes ikke 
 version Version eller udgave 
DC.Publisher  Udgiver som er ansvarlig for at stille 

ressourcen til rådighed, som f.eks. forlag. 
Anvendes kun ved bibliografiske 
ressourcer. 

DC.Contributor  Bidragydere, udover primære ophav 
angivet i DC.Creator, som f.eks. 
illustratorer eller oversættere. 
Anvendes kun ved bibliografiske 
ressourcer. 

DC.Date  Anvendes til angivelse af 
”udgivelsesdato”. F.eks. ved genstande i 
museer kan der være identificeret et 
bestemt år / dato for skabelse af 
genstanden. 

 created Anvendes ikke 
 valid Anvendes ikke 
 available Anvendes ikke 
 issued Anvendes ikke 
 modified Anvendes ikke 
 dateAccepted Anvendes ikke 
 dateCopyrighted Anvendes ikke 
 dateSubmitted Anvendes ikke 
DC.Type  Anvendes til angivelse af ressourcens 

genre. I de tilfælde hvor der ikke findes 
data i den oprindelige registrering angives 
dette jvf. DCMI Type Vocabulary 2 . 
Værdien Collection anvendes for alle 
poster på samlende niveau. Dette af 
hensyn til præsentation af poster således 
at den oprindelige sammenhæng i 
posterne kan bevares. 
Endvidere anvendes BibDK-Type. 

DC.Format  Anvendes til angivelse af den fysiske 
udstrækning eller varighed af ressourcen. 

 extent Omfangsbeskrivelse som f.eks. spilletid 
 medium Type af medie – f.eks. hvilke slags 

magnetisk medium. 
DC.Identifier  Identifikation af den enkelte ressource.  

Schemes: ISBN og ISSN 
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DC.Source  Anvendes til angivelse af værk som 
ressourcen evt. er baseret på. Anvendes 
kun ved bibliografiske ressourcer. 

DC.Language  Anvendes til angivelse af sproget for det 
intellektuelle indhold af dokumentet. 
Anvendes kun ved bibliografiske 
ressourcer. 

DC.Relation  Relationer til andre poster 
 isVersionOf Anvendes ikke 
 hasVersion Anvendes ikke 
 isReplacedBy Senere titel på tidsskrift 
 replaces Tidligere titel på tidsskrift 
 isRequiredBy Anvendes ikke 
 requires Anvendes ikke 
 isPartOf Anvendes til angivelse af relationer til dele 

i f.eks. en sag og til henvisning til 
værtspublikation for tidsskriftsartikler m.v. 
Schemes: ISBN og ISSN 

 hasPart Anvendes til angivelse af relationer til dele 
i f.eks. en sag  

 isReferencedBy Anvendes til angivelse af relationer til dele 
i f.eks. en sag  

 references Anvendes til angivelse af relationer til dele 
i f.eks. en sag  

 isFormatOf Anvendes ikke 
 hasFormat Anvendes ikke 
 conformsTo Anvendes ikke 
DC.Coverage  Anvendes til angivelse af materialets 

emnemæssige dækning mht. til 
tidsperiode og sted.  

 spatial 
 

Anvendes til angivelse af materialets 
emnemæssige dækning mht. til sted.  

 temporal med 
scheme Period  

tekstlig beskrivelse for periode 
med mulighed for start og slut 

DC.Rights  Anvendes til oplysninger om eventuelle 
klausuler vedrørende adgang til 
materialet. 

AC.Identifier  Post-identifikator 
AC.Source  Registrerende entitet 
AC.Scope  Anvendes ikke 
AC.Comment  Anvendes ikke 
AC.Location  Anvendes til URL med extension til 

direkte opslag på den orginale 
metadatarecord 

AC.Language  Anvendes ikke 
AC.Rights  Anvendes ikke 
AC.DateRange  Anvendes ikke 
AC.Activity  Anvendes ikke 
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AC.Handling action 
name 
email 
contact 
date 
affiliation 

Anvendes ikke 

AC.Database  Anvendes ikke 
AC.Transmitter  Anvendes ikke 
AC.Filename  Anvendes ikke 
AC.Technicalformat  Anvendes ikke 
dkdcplus.Rankvalue  Anvendes ikke 

 
 
 


