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CICERO LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM

Cirka 1.500 folkebiblioteker og
pædagogiske læringscentre
bliver brugere af det Fælles
Bibliotekssystem

DET FÆLLES
BIBLIOTEKSSYSTEM
Det Fælles Bibliotekssystem er et af verdens største bibliotekssystemer og
er blevet til i et nært samarbejde mellem de danske kommuner. Systemet
dækker næsten alle de danske kommuner og er udviklet på baggrund af et
udbud defineret og udarbejdet i et arbejdsfællesskab mellem KOMBIT og
repræsentanter fra kommunernes folkebiblioteker, pædagogiske lærings
centre og pædagogiske centre. Cirka 1.500 folkebiblioteker og pædagogiske
læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem, der vil dække
mere end 50 millioner årlige udlån.

SYSTEMATIC

Det Fælles Bibliotekssystem
er et af de største projekter på
biblioteksområdet på verdensplan

TEKNOLOGISK MODERNISERING
SKABER VÆRDI
Det er første gang nogensinde, at et fælles bibliotekssystem kommer til
at dække størstedelen af Danmark. Det åbner en vifte af muligheder for
bibliotekssektoren – inklusive store besparelser:
•	Fælles drift og administration
•	Effektiv understøttelse af arbejdsgange
•	Brugervenlig og intuitiv løsning til både lånere og medarbejdere
•	Reducering af driftsomkostninger for de enkelte kommuner
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CICERO LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM

Løsningen er skabt på baggrund
af definerede ønsker fra de
deltagende kommuner

CICERO LIBRARY
MANAGEMENT SYSTEM
Cicero Library Management System er kernen i det Fælles Bibliotekssystem
og er et nyt værktøj, der understøtter bibliotekernes arbejdsgange. Det kan
integreres til alle typer eksisterende løsninger rettet mod bibliotekernes
lånere.
Det skalerbare system kan varetage alle administrative processer omkring
alle materialers liv på et bibliotek. Det er blevet skabt ud fra et ønske om en
ensrettet, transparent, national struktur på biblioteker i Danmark. Løsningen
er skabt på baggrund af definerede ønsker fra de deltagende kommuner, men
kan anvendes til administration af alle former
for biblioteker og materialesamlinger.

SYSTEMATIC

FORDELE
Cicero Library Management System er udviklet med fokus på reducerede
driftsomkostninger (30 % besparelse på omkostningssiden) samt en
lettelse af de administrative rutiner.
Med Cicero Library Management System
får I effektiv understøttelse af blandt andet:
• Søgning på bibliografiske poster
• Materialesøgning
• Materialepleje
• Fjernlån
• Indkøb med integration til leverandører
• Booking
• Håndtering af materialer
• Låneradministration og gebyrtilskrivning
• Integration til økonomisystemer
• Katalogisering af egne poster og berigelse af fællesskabsposter
• Skabelse af statistikker
• Systemadministrator-værktøj
Systemet giver desuden grundlæggende forbedringer
og forenkling af medarbejdernes arbejdsgange.
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CICERO LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM

MED CICERO LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM FÅR I:
•	En platform bygget på åbne og anerkendte standarder
•	Mulighed for fælles processer og samarbejde på tværs af biblioteker
• Reducering af driftsomkostningerne i kommunerne
•	Understøttelse af samarbejdet mellem skolebiblioteker og pædagogiske læringscentre
•	En brugervenlig, intuitiv løsning med et moderne, tidssvarende udtryk
•	Effektiv understøttelse af medarbejdernes arbejdsgange
Cicero Library Management System er målrettet
administrativt personale på biblioteker og giver
adgang til alle former for data knyttet til et bibliotek
– herunder også håndtering af personfølsomme data.

SYSTEMATIC

FUNKTIONER
F1

F4

F7

F1 ER STEDET, HVOR BRUGEREN LOGGER PÅ
OG SER SINE OPGAVER
Via F1 kan man:
•	Logge ind i systemet via sit personlige login
•	Se sine opgaver alt afhængig af, hvilken
rolle man er logget ind med
•	Tilgå systemgenererede opgaver og beskeder
sendt fra Cicero til den enkelte bruger

F4 ER STEDET, HVOR SKOLERNE BOOKER
MATERIALER TIL ÅRETS UNDERVISNING
I F4 kan bibliotekarerne:
•	Søge og booke materialer i alle de skolebibliotekers
samlinger, hvor skolerne har valgt at gå sammen i et
fælles skolebibliotekssamarbejde
•	Tilføje den lærer, der skal anvende de bookede materialer,
som låner
•	Angive den berørte klasse som værende sekundære lånere
•	Oprette og udfylde bookinger
•	Printe pluklister forud for pakning og transport

F7 ER STEDET, HVOR BIBLIOTEKET, BRUGERE, LÅNERGRUPPER OG UDLÅNSPROFILER KAN KONFIGURERES
Via F7 kan der:
• Opsættes udlånsregler og oprettes materialegrupper
• Opsættes og redigeres lånergrupper
•	Opsættes bibliotekets fysiske struktur – afdelinger,
opstillinger, delopstillinger
• Opsættes brugerrettigheder
• Udføres klientopsætning (printere, scanningsudstyr m.v.)
•	Laves serveropsætning – konfiguration af bibliotekets løsning
• Opsættes eksterne adgange

F2 ER STEDET, HVOR MATERIALER CIRKULERER
Via F2 kan man:

F2

F5

•	Varetage alle opgaver vedrørende pleje af bibliotekets
materialer – herunder udlån, afleveringer, reservationer,
fjernlån og lånerhåndtering
•	Benytte direkte lånerbetjening
•	Søge i bibliotekets beholdning
•	Se status på fjernlån
•	Fremsøge lånere via lånergrupper eller direkte opslag for
at afdække fx, hvad låneren skylder, eller hvilke materialer
låneren har lånt eller reserveret

F5 ER STEDET, HVOR BRUGEREN KAN SKABE
OVERBLIKSLISTER OG STATISTIK
Via F5 kan man:
•	Printe pluklister, når reserverede materialer skal findes frem.
•	Fremsøge lister over regninger, som alle behandles manuelt
enten ved print og fremsendelse af fysisk brev eller ved
fremsendelse via e-mail
•	Aktivere nødsystemet, hvis Cicero mister forbindelse
til fx brønden eller hostingpartneren m.v.
•	Skabe en liste over de lån og afleveringer, der er
foretaget mens nødsystemet har været i brug
•	Trække forskellige statistikker såsom
biblioteksafgift og udlånsstatistikker m.m.

F3

F6

F3 ER STEDET, HVOR MATERIALER ANSKAFFES,
OG DER OPNÅS OVERBLIK OVER KONTI
F3 anvendes til:
•	Anskaffelse, indkøb og modtagelse af nye materieler
•	At fremsøge bibliografiske poster på indkøbte materialer
med henblik på anskaffelse af yderligere eksemplarer
•	At tilgå ugens materialevalgsliste samt forestå bestillinger
af materialer, der efterfølgende kan bestilles direkte hos
leverandøren via det elektroniske Editx-samarbejde
•	At oprette bibliografiske poster til materialer,
der ikke kan findes i brønden
•	At få overblik over forbrug på biblioteks konti

F 6 ER STEDET, HVOR MATERIALEVALG,
PERIODIKA OG TEMAER KAN KONFIGURERES
Via F6 kan der:
•	Oprettes leverandører og leverandøraftaler
•	Oprettes kontoplaner og tildeles budgetter
•	Opsættes søgninger til generering af automatiske
materialevalgslister
•	Opsættes de ruter, bibliotekernes chauffører
kører, når de leverer bookede bøger
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SYSTEMATIC VIL
GØRE EN FORSKEL

Systematic A/S
Søren Frichs Vej 39
8000 Aarhus C
T: +45 89 43 20 00
Landgreven 3
1301 København K
T: +45 89 43 20 00
M: librarylearning@systematic.com
www.systematic.com/cicero
Følg os på:
Twitter
Facebook
Nyhedsbrev
LinkedIn

Systematic A/S udvikler software og systemløsninger til kunder
inden for den offentlige og private sektor. Fælles for disse kunder
er et behov for at kunne integrere, sammenstille og analysere
store mængder komplekse data - ofte i kritiske situationer.
Systematic er Danmarks største privatejede softwarevirksomhed
med 500.000+ brugere på globalt plan og flere internationale
koncerner som partnere. Virksomheden har 800+ medarbejdere,
hovedsæde i Aarhus og kontor i København. Med internationale
kontorer i 10+ lande servicerer Systematic kunder i 50+ lande.
Forretningsenheden Library & Learning udvikler løsninger til
formidling og videndeling til biblioteks- og uddannelsessektoren.
Vi står blandt andet bag det Fælles Bibliotekssystem, Cicero og
læringsplatformen MoMo.

