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Publicservice

Disposition

�Baggrund

�Hvad er DBC’s databrønd

�Lokal formidling af biblioteks- og kulturkilder

�Rammebetingelser

�Samarbejdsmodeller

�Perspektivering, DDB+++
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Publicservice

Baggrund – en rejse

�Fra portal til service

�Fra publicservice.dk til kulturarvsbrønd

�Fra et digitaliseret bibliotekstilbud til et bredere 

kulturtilbud (DDB++)

�Værdiskabelse, såvel kulturelt som økonomisk
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Publicservice

� Omdrejningspunktet er borgeren og dennes 

forventninger

– på brugerens præmisser med brugerens deltagelse

� Domænesammensmeltning – brugerens anvendelse 

(usability, usecases, analyser)

� Værdiskabelse, både kulturelt/viden og økonomisk
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Publicservice

DBC Databrønd – hvad er det?
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Datakilder
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DKABM-ekstrakt
Fulde data i XML
Værkrelationer
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Ejermarkeringer

Object
repository

Indeksering Indekser
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maskine



Publicservice

Funktionalitet:

�Standardisering – DKABM (fælles biblioteks-og museumsformat)

�Relationer, filtrering, rankering, facetter,værkvisning

Relationer – baseret på RDF (semantisk web):

�Integrated search suppleret med federated search

�Værk- og anmeldelsesrelationer

�Relationer til yderligere information f.eks. DR, DFI, Litteratursiden, 

Forfatterweb, Faktalink, brugerskabte data ….
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Publicservice

DBC Databrønd – anvendelser :

�Bibliotekets formidlingsplatform

�Palles Gavebod

�Netlydbog v.2 + tilsvarende konsortieløsninger

�Kan integreres selektivt i den enkelte institutions sites, Pc , mobil …...

-------------------------

�Bibliotek.dk � DDB � Pubservice/ kulturarvsbrønd

�DanBib

Ref.: http://milne.dbc.dk/twiki/bin/view/Databroend
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DBC Bestyrelsesseminar
2. september 2009
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Publicservice

Rammebetingelser

Open minds – serviceorienteret arkitektur – Open source

�SOA : alle informationer og al funktionalitet klart og 

entydigt opdelt

�Anvendelse af åbne standarder overalt i IT-arkitekturen 

og infrastruktur

�Anvendelse af Open source
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Publicservice

Samarbejdsmodeller / partnerskaber

�Udviklingskonsortium : Styrelsen for Bibliotek og 

Medier, biblioteker, kulturarvsinstitutioner , DBC, 

andre….

Cost effektiv back-end

Services er fleksible 

Services muliggør lokalt, målrettet formidling
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DDB ���� Publicservice / Kulturarvsbrønd
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Tak!
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