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Nyheder fra Palles Gavebod
2015 bliver et spændende år for Palles Gavebod!
Der er flere grunde til at 2015 bliver et godt år. Først og
fremmest har PG været så heldige, at DDB har valgt at
støtte udviklingen af en ny teknisk platform til Palles
Gavebod. Sitet bliver designet til brug på mobil og tablet,
og samtidig vil vi fokusere endnu mere på børnenes
interaktion på siden. Og så skal det ikke mindst være
lettere at trække indhold fra Palles Gavebod ud på
bibliotekernes egne hjemmesider.
Samtidigt har vi nogle rigtig spændende projekter på vej. Vi
påbegynder et samarbejde med avisen Kids’ News, hvor
vores anmelderpanel skal levere en anmeldelse hver uge til
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=931621

1/13

19/6/2018

Campaign Overview | MailChimp

vores anmelderpanel skal levere en anmeldelse hver uge til
avisen. Oveni dette bliver det også muligt for børnene på
Kids’ News’s hjemmeside at stille spørgsmål til Spørg
Palles Venner. Læs mere om Kidsnews her:
http://www.kidsnews.dk/.
Andre samarbejder i 2015 bliver med BL – Danmarks
Almene Boliger, omkring projektet ”Jagten på fællesskabet
på folkebiblioteket” samt et samarbejde med Unicef
Danmark.
Læs mere om årsplanerne for 2015 her:
http://projekt.pallesgavebod.dk/wpcontent/uploads/2014/12/Årsplan2015_pallesgavebod.docx

Tegnekonkurrencen var en succes
Flere hundrede børn deltog i den landsdækkende
tegnekonkurrence ”Tegn den verden, du vil bo i”, ud af dem
har vi valgt 3 vindere: Sofie fra Højbjerg ved Aarhus, Helene
fra Hvidovre og Terese fra Rødbyhavn. De tre heldige børn,
har vundet merchandise fra Unicef og Palles Gavebod. De
tre vindertegninger samt 17 andre tegningerne indgår i et
hæftet, der kan downloades her:
http://projekt.pallesgavebod.dk/2014/12/tegnekonkurrencentegn-den-verden-du-vil-bo-i-2/

Nyheder fra Bibzoom
MÅSKE ÅRETS BEDSTE JULEGAVE
Med indgangen til 2015 gennemgår Bibzoom en kæmpe
ansigtsløftning, der vil give brugerne en helt ny og
fantastisk musikoplevelse. Her er informationen vi har
sendt ud til brugerne i dag på mail og Facebook. Læs mere
>>

UDVIKLINGSPLANER FOR BIBZOOM NU OG I JANUAR

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=931621
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Der er en meget lang liste af udviklingspunkter, der
arbejdes på mellem jul og nytår, og en endnu længere liste
af nye funktioner og fejlretninger, der vil blive arbejdet på i
januar og februar. Læs meget mere om planerne >>

2015 – NY BIBZOOM EPOKE
Med den helt nye platform for Bibzoom kan bibliotekerne
opleve en helt ny epoke i den digitale musikformidling.
Læs mere >>

LYTTEGUIDES PÅ VEJ
I skrivende stund er hele fire lytteguides på vej til landets
Bibzoombiblioteker. Spændvidden er stor. Bliv klogere på
både Haydn og Gothic Metal. Læs mere >>

Nyheder fra eKurser
Nyt fra eKurser.nu

Bevillinger til e-læringsportalen
eKurser.nu har indtil nu eksistret midler bevilget år for år af
hhv. Kulturstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.
Læringsportalen er nu sikret fortsat drift via midler fra
Kulturstyrelsen frem til juni 2015.
Samtidig har Danskernes Digitale Bibliotek netop bevilget
165.000 kr. til et projekt, der skal finde en løsning for
integrering af eKurserne på DDB’s CMS. E-kurserne er
nemlig en indholdstype, som hidtil ikke er implementeret i
DDB CMS.

Nye kurser:
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=931621
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Nye kurser:
eReolen
Så er der allerede vejledning at hente til den nye app til
eReolen, som kan bruges på ios-produkter, og som altså
har afløst de gamle e-kurser om eReolen, Ebib og
Netlydbog.
Det forventes, at der også bliver produceret et e-kursus til
Android styresytem, så snart denne app er klar.

Bestil togbilletten på nettet
Har man aldrig bestilt en DSB-togbillet på nettet, er der nu
et e-kursus, der helt enkelt forklarer hvordan man bærer sig
ad.

Billedbehandling med Picasa
Her kan du lære, hvordan du henter det gratis
billedbehandlingsprogram Picasa. Du lærer også at få dine
billeder fra din PC ind i programmet, og hvordan du
bekærer dine billeder og ændrer dine billeder.

Antivirus program på din computer
Her kan du lære at øge it-sikkerheden på din computer ved
at hente det gratis antivirusprogram Avast.

Nyheder fra Litteratursiden
Driftstilskud fra DDB til Litteratursiden i 2015-16
Litteratursiden har netop fået besked om bevilling af
driftstilskud til 2015-16.

Ny formand for Litteratursidens bestyrelse
Bibliotekschef Lone Knakkergaard fra Vejle Bibliotekerne er
l t
f
d f Litt t id
b t l f 1
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valgt som ny formand for Litteratursidens bestyrelse fra 1.
januar 2015.

GF på Litteratursiden 25. marts 2015
Litteratursiden afholder Generalforsamling den 25. marts
fra kl. 12-15.30. Da en styrkelse af Litteratursiden på de
sociale medier står centralt i vores strategi i 2015-16, har vi
inviteret Astrid Haug, digital rådgiver, til at holde oplæg om
indholdstrategi på de sociale medier.
Der skal ikke herske tvivl om at det er bibliotekerne, som
står bag Litteratursiden. Derfor har vi nu på alle siderne
under logoet tilføjet ”Bibliotekernes side om litteratur”.

Tema på Litteratursiden i januar 2015:
Årets nye børnelitteratur 2014
Børnelitteraturen fra 2014 er fyldt med fantastiske, finurlige
og livskloge fortællinger. Litteraturen for børn stortrives og
de voksne kan også læse med. Som altid er der en liste og
plakat til tryk samt en power point-præsentation til
udstillinger i bibliotekerne.
http://www.litteratursiden.dk/temaer/aarets-nyeboernelitteratur-2014
Kommende temaer på Litteratursiden:
Februar: Is og Kulde
Marts: Eksistens
April og maj: Danmark Læser

Årets bedste skønlitterære bøger 2014
Litteratursidens anmeldere fra de danske biblioteker har
udvalgt de 50 bedste skønlitterære bøger, der er udkommet
i 2014.
http://www.litteratursiden.dk/artikler/aarets-bedste-boeger-0

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=931621

5/13

19/6/2018

Campaign Overview | MailChimp

Årets fagbøger 2014
Biografier, kulturhistorie, krig, politik, essays og hele to
bøger om Astrid Lindgren. Litteratursidens anmeldere
præsenterer her de bedste fagbøger i 2014.
http://www.litteratursiden.dk/artikler/aarets-fagboeger-2014

Thomas Rydahl ny forfatterambassadør på
Litteratursiden
Litteratursidens nye forfatterambassadør bliver Thomas
Rydahl, vinder af Bogforums debutantpris i 2014 for
romanen Eremitten. Han vil blogge på sitet her i første
kvartal af 2015.

Nyheder fra eReolen og
Netlydbog
Det ny eReolen
Samlet præsentation af ændringerne i januar 2015.

De store forlag og mange nye titler på eReolen
De store forlags titler kommer tilbage på eReolen i løbet af
januar. Som omtalt i sidste nyhedsbrev er dette resultatet af
forhandlingerne med forlagene om aftaler for 2015. Det kan
allerede nu ses på eReolen idet en del af de store forlags
titler er tilgængelige. Det drejer sig om ca. 3000 titler fra
Lindhardt og Ringhof, Gyldendal og Rosinante, der er
tilgængelige i klikmodellen, som er den forretningsmodel,
der hidtil har været anvendt på eReolen. Titelmængden vil i
løbet af januar vokse til omkring 9000 titler.
Mange af de store forlags titler vil starte i den nye
licensmodel de første 6 måneder. Titler, der indkøbes i
licensmodellen indeholder et antal udlån, 4 eller 5, der kan
udlånes successivt, ikke samtidigt. Det betyder, at lånerne
skal reservere udlånte titler Vi forventer at der løbende vil
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=931621
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skal reservere udlånte titler. Vi forventer, at der løbende vil
være ca. 1000 titler i licensmodellen. Licensmodellen
kræver ændringer i app og website, og adgangen til disse
titler bliver mulig med lancering af eReolens nye website og
den nye version af iOS app'en den 15. januar. Det betyder,
at mange af de helt nye titler fra de store forlag bliver
tilgængelige på eReolen fra den 15. januar.
Generelt afgør forlagene dog selv hvilke titler, der kommer
på eReolen til udlån, så man kan ikke forvente, at alle titler
vil være tilgængelige.

Lancering af ny version af app og nyt fælles
website for eReolen og Netlydbog den 15. januar
eReolens nye website og den nye udgave af iOS app’en
går live den 15. januar 2015. Med det nye website og den
nye app introduceres muligheden for at anvende titler
indkøbt i licensmodellen, og dermed for at kunne reservere
titler på eReolen. Der introduceres en ny funktion, en
reservationsknap - hvis titlen ikke er ledig for udlån, vises
en reservationsknap i stedet for en låneknap. De titler, der
kræver reservering, er markeret med orange i
søgeresultaterne, mens titler, der er ledige til udlån,
markeres med grønt.
En anden væsentlig nyhed er, at det nye website
indeholder både ebøger og lydbøger på samme måde, som
det i dag sker på eReolen app’en. Sitet lanceres under
navnet eReolen, og det ligger fra den 15. januar på
webadressen www.eReolen.dk. Det betyder også, at
websitet for Netlydbog nedlægges fra den 15. januar.

Indkøb af abonnementer på ebøger og
netlydbøger for 2015
Ud over den kendte klikmodel og den nye licensmodel
kommer der også en række titler på eReolen i 2015, der er
tilgængelige i en abonnementsmodel.
Fra Foreningens side har det været et ønske at arbejde
med et mix af udlånsmodeller, der gør det muligt at give
adgang til ny litteratur og at eksperimentere med
abonnementsmodellen, hvor formidlingen ikke hindres af
dlånsbegrænsninger Indkøb af abonnementer bet der at
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=931621
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udlånsbegrænsninger. Indkøb af abonnementer betyder, at
en del af indholdet indkøbes til en fast pris, og dermed
bidrager til at stabilisere bibliotekernes økonomi omkring
udlån af ebøger med en kendt udgift, mens
omkostningerne i klik- og licensmodel svinger med antallet
af udlån. Forventningen er, at bibliotekerne vil opnå en
lavere pris pr. lån i abonnementsmodellen end i den
nuværende klikaftale, når vi ser på året som helhed og
herudover nye muligheder mht. markedsføring og
kampagner.
Der er som et forsøg indgået aftaler om abonnement på
ebøger og netlydbøger med 4 forlag. Konkret handler det
om det antal titler, der fremgår af nedenstående tabel.
Forlag

e-bøger

netlydbøger

Tellerup

Alle titler
inkl. 2015 titler

Alle titler
inkl. 2015 titler

Rosenkilde

Alle titler
Alle titler
til og med 2014 til og med 2014

Klim

Alle titler
til og med 2014

Biblioteksmedier

Alle titler
til og med 2013

Brugerne vil i første omgang ikke kunne se nogen forskel
på titler i abonnement og titler i den kendte klikmodel. I
løbet af marts regner vi med at kunne give adgang til, at
brugerne kan låne abonnementstitlerne udenom de
personlige kvoter, som bibliotekerne afsætter pr. bruger og
uanset de lofter, bibliotekerne kan sætte for den samlede
økonomi. Dette kræver en teknisk udvikling, som vi
arbejder på at lancere så hurtigt som muligt. Dette vil give
bibliotekerne mulighed for at præsentere titler til udlån
uanset budgetloft og uanset brugernes personlige kvote.

Modeller på eReolen og Netlydbog 2015
å
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=931621
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På eReolen vil der altså fra 2015 være tre
forretningsmodeller, som har betydning for både brugere og
biblioteker. På Netlydbog vil der være to.

Model

eReolen

Netlydbog

Klikmodel

For alle

For alle

Abonnement

Eksperiment med få Eksperiment med
forlag
få forlag

Licensmodel

For de større forlag

Læs mere om de tre forretningsmodeller på blogindlægget
her.

Økonomi og styring
Abonnementer
Betalingen af abonnementer for hele året 2015 falder for
bibliotekerne i januar, hvor de opkræves af Publizon .
Udgiften fordeles forholdsmæssigt på kommunerne, der
tilbyder eReolen efter kommunens indbyggerantal. Herefter
vil der ikke være udgifter til indholdet i abonnementerne.
Der vil dog i 2015 skulle betales en afgift for transaktion til
Publizon og eReolen som på de øvrige udlån.

Titler i klikmodel/betaling pr. lån
Anvendelsen af titler der udlånes i klikmodellen betales af
bibliotekerne som hidtil via de månedlige opgørelser fra
Publizon.

Titler udlånt i licensmodellen
Titler der indkøbes i licensmodellen betales i første omgang
af DDB. Bibliotekerne afregnes efterfølgende efter det
aktuelle forbrug pr. bibliotek af Publizon.
Der kan ikke økonomistyres lokalt via antallet af indkøbte
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=931621
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licenser, da licensindkøbet foretages nationalt. Der bliver
dog lagt stramme tøjler på dette licensindkøb. Desuden
indføres en national begrænsning: En låner kan maksimalt
have 3 samtidige reserveringer. Hvis vi tager udgangspunkt
i en kommune der har en bergænsning på 3 lån pr. bruger
pr. md. vil det altså betyde, at brugeren på denne måde
kan have max fire samtidige lån i en periode.

EBIB
For biblioteker, der tidligere har benyttet EBIB og har
indkøbt licenser til EBIB, er der indgået en aftale om, at de
resterende licenser vil blive benyttet på eReolen før indkøb
af nye licenser efter 1. Januar 2015. Dette vil ske i det
omfang det er muligt ift. materialevalg og rettigheder.

Styring og fakturering
Bibliotekerne kan som hidtil sætte begrænsninger på antal
udlån pr. bruger og sætte et loft for budgettet til udlån pr.
bibliotek. Disse begrænsninger omfatter alle tre
forretningsmodeller. I administrationsmodulet hos Publizon
kan det enkelte bibliotek følge forbruget på de forskellige
forretningsmodeller og bibliotekerne modtager én samlet
faktura fra Publizon. Det er fortsat muligt at styre forbruget
for ebøger og lydbøger hver for sig.

Se i øvrigt yderligere information i kontrakten, der er
fremsendt fra Publizon.

Pressemeddelelse
Der bliver udarbejdet en skabelon til en pressemeddelelse,
der kan tilrettes til lokalt brug. Den er tilgængelig på
eReolens website under Presse/Markedsføringsmateriale
fredag den 9. januar 2015.

Ny reservationsknap på det ny eReolen – app og
web
Med eReolens nye hjemmeside og app introduceres en ny
funktion på nogle titler, nemlig reservationsknappen. Den
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=931621
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anvendes i forbindelse med de titler, der er indkøbt i
licensmodellen og anvendes, når disse titler er udlånt.
Titler, der kræver reservering, er markeret med orange i
søgeresultaterne, mens titler, der er ledige til udlån,
markeres med grønt. Inde i materialevisningen bliver
brugeren præsenteret for en ”Reserver” eller en ”Lån” knap
– afhængig af titlens tilgængelighed.

Når en titel reserveres, kommer brugeren i kø til at låne
den. Vi forventer, at det bliver omkring 1000 titler, der vil
være tilføjet en reservationsknap. Øvrige titler uden
reservationsknap vil kunne lånes, som det allerede kendes
fra eReolen i dag.

Det bliver muligt at reservere 3 titler ad gangen. Man kan få
overblik over de reserverede titler på ”Min side”/”Mine lån,”
hvor det også er muligt at holde øje med, hvor mange dage
der resterer, inden titlen bliver ledig til udlån. Herfra er det
også muligt at slette en reservering.

Første gang man laver en reservation på hjemmesiden
eller i app’en, skal man opgive sine kontaktoplys-ninger.
Når en reserveret titel er blevet ledig til udlån, får brugeren
besked om dette via SMS og mail. Når en titel meldes ledig
til udlån, skal brugeren låne den indenfor 48 timer efter, at
den er blevet ledig, ellers bortfalder muligheden for at låne
titlen.

For at få mulighed for at reservere gennem app’en, skal
app’en opdateres. Opdateringen til eReolens iOS app
bliver tilgængelig 15. januar 2015 i App Store, på samme
dag som det nye eReolen.dk går i luften.

Android app
Vores tekniske leverandører har fortsat en udfordring i
udvikling af de sidste dele af Android app’en Det handler
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=931621
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udvikling af de sidste dele af Android app en. Det handler
om, at de mange versioner af Android styresystemer
kombineret med de mange forskellige producenter/mærker
som fx Samsung og HTC, gør det vanskeligt at få
teknologien i app’en til at fungere på alle enheder. Vi
orienterer om Android app’en på hjemmesiden og i nyheder
på iOS app’en samt på Netbib, når der er nyt.

Vigtige tekniske ændringer på det nye eReolen
fra 15.1.2015
I forbindelse med lancering af det nye website udfases flere
forældede løsninger til download. Det drejer sig om
software til PC og MAC på eReolen, eReolens gamle apps
og offline lytning via MP3. eReolens nye app til iOS og den
nye app til Android, der er undervejs, vil fremover være de
services, der giver mulighed for download af e-bøger og
lydbøger. Der er yderligere information om dette i
blogindlægget her.

Blogindlæg på Netbib samler information om det
nye eReolen
Da der er tale om omfattende ændringer af eReolen fra
januar 2015,har vi valgt at samle informationen fra de
seneste nyhedsbreve i et blogindlæg på Netbib, udgivet
den 9. januar 2015.

Statistik for eReolen og Netlydbog
Månedsstatisk for eReolen
Månedsstatistik for Netlydbog

Copyright © 2014 Netbib.dk, All rights reserved.
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Netbib.dk er en blog og et nyhedsbrev til og for landets biblioteker om eReolen.dk og Netlydbog.dk,
Litteratursiden.dk, Bibzoom.dk, Pallesgavebod.dk og eKurser.nu samt DBC’s services; Filmstriben, Spil og medier,
FaktaLink og Forfatterweb.
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