
 

 

 
 

Notat 

 

 

Forhold der tages i betragtning ved anskaffelse og opsigelse af li-
censer 

Licenser – kriterier for anskaffelse/opsigelse 

 
VIA Bibliotek tager følgende generelle forhold i betragtning ved an-
skaffelse af en ny ressource: 
 
– Økonomi - står prisen i forhold til indhold og forventet forbrug? 
– Kan samme/lignende oplysninger findes i de øvrige databaser, vi 

har adgang til? 
– Er licensen relevant for flere uddannelser og/eller FoU? Har vi 

mange/få licenser rettet mod den uddannelse eller fagområde? 
Der kan/skal ikke nødvendigvis være en lige vægtning mellem alle 
hovedområder, men VIA Bibliotek vil tilstræbe at sikre bred emne-
mæssig dækning.  

VIA Bibliotek tilstræber at give adgang til relevante FoU databaser i 
forhold til Forskningscentrenes FoU opgaver.  

 
Hvis ressourcen kun er relevant for få/en enkelt uddannelse, er an-
skaffelsen afhængig af, at prisen kan fastsættes efter relevante 
STÅ/VIP. Alternativt må uddannelsen selv anskaffe ressourcen, hvis 
interessefeltet er meget snævert. 
 
 
Licenser tegnet gennem KB Nationalt Licenskonsortie 
Det undersøges om, der er tegnet licens gennem KB Nationalt Li-
censkonsortie på den ønskede informationsressource. Hvis det er til-
fældet, indhentes tilbud om pris m.m. af den vej. 
 
Hvis der ikke er tegnet licens gennem KB Nationalt Licenskonsortie, 
undersøges det, om det er muligt. Jf.  årshjul for det Nationale Sam-
arbejde. Ønsker skal indgives/tages op til overvejelse i april, derefter 
afstemning, test juni/august, forhandling september/oktober, teg-
ning november, med igangsætning 1.1.20xx. 
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Fordelen ved at tegne licens gennem KB Nationalt Licenskonsortie konsortieløsningen, er de varetager 
licensforhandlingerne. 
 
 
 
Licens tegnet direkte ved udbyder 
Hvis licensen ikke kan tegnes gennem KB Nationalt Licenskonsortie, undersøges muligheden for at tegne 
licensen direkte ved udbyder. Følgende forhold undersøges: 
– Brugervenlighed (testes ved prøveadgang) 
– Kan der etableres fjernadgang? Er adgangen med IP, WAYF eller password – det sidste er administrativt 

arbejdskrævende 
– Kan der trækkes statistik på brugen af ressourcen? 
– Er det et område, hvor vi er dårligt dækket ind?  
 
 
Evaluering af nye licenser 
Nye licenser evalueres løbende ud fra den statistik over anvendelse, der er tilgængelig. Erfaring fra licens-
arbejdet viser, at en ny ressource skal afprøves i minimum 3 år. Dette skyldes, at det tager tid, før brugerne 
for alvor tager nye ressourcer til sig. VIA Bibliotek vil løbende markedsføre ressourcen overfor relevante 
brugere. Derudover vil nye ressourcer blive inddraget i den vejledning og undervisning, som bibliotekerne 
foretager. 
  
 
E-tidsskrifter 
Betingelser fra udbyder – vi skal være opmærksomme på, at pris kan afhænge af, at man bibeholder papir-
abonnementer. 
 
For både tidsskriftpakker og enkelttidsskrifter er det nødvendigt, at indholdet kan fremfindes gennem vo-
res link-resolver (pt. SFX). SFX-gruppen undersøger, om det kan lade sig gøre. 
 
E-bøger 
Det er vigtigt at undersøge, hvilke vilkår for brugen af e-bogen udbyder stiller, for at biblioteket har rådig-
hed over bogen.  
Enkelttitler: Som hovedregel er indkøb af enkelttitler som e-bøger brugsmæssigt at sidestille med en fy-
sisk bog. Udover en rent faglig vurdering, skal det skal være teknisk og praktisk muligt uden for meget ad-
ministration at styre licensproblematikken for den pågældende bog. 
E-bogspakke: Nuværende e-bogspakke er tværfaglig, ingen restriktioner på antal samtidige brugere, og 
med mulighed for at vores brugere kan downloade titlerne. Titlerne kan fra udbyders side udskiftes uden 
varsel – der er tale om brugsret. 
 
 
Procedure for opsigelse af licenser 
På grund af stigende licenspriser, faldende materialebudget, fremkomsten af nye uddannelser, oprettelse 
af uddannelsesstationer, nye forskningsindsatser og fremkomsten af nye informationsressourcer er det 
nødvendigt, at der årligt tages stilling til, hvilke licenser, der kan opsiges med mindst mulig konsekvens for 
vore brugere. Umiddelbart bliver situationen også yderligere kompliceret af, at ikke alle licenser er årlige 
licenser, men løber over en længere periode. 
For at imødegå at der bliver opsagt licenser, som netop er i brug f.eks.  inden for et forskningscenter i for-
bindelse med større forskningsprojekter eller i brug på undervisningsforløb på en specifik uddannelse bli-
ver der én gang årligt, i juni måned, varslet opsigelser af konkrete informationsressourcer med en 14 da-
ges responsmulighed blandt bibliotekspersonalet. Varslingen sker i ”Det Sker”.  Den enkelte biblioteksan-
satte er forpligtet til at respondere, hvis man ved, at opsigelsen af en specifik licens vil skabe problemer 
enten i forskningscentret eller på en konkret uddannelse. 
Der vil skulle ske opsigelser årligt, sådan som situationen er på nuværende tidspunkt. VIA Bibliotek vil i vi-
dest muligt omfang forsøge at lave en helhedsvurdering, hvor der både er taget hensyn til brug, dækning 
af andre informationsressourcer inden for området og til pris. Den endelige beslutning om opsigelser be-
handles i biblioteksledelsen.   


