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1. Formål 

Formålet med produktet er at lave en automatisk forfatterfondopgørelse 
(beholdningsdata) til Styrelsen for Bibliotek og Medier, som er baseret på Z30 
(eksemplar tabellen) og  Z13 (kort bibliografisk beskrivelse). Det forudsættes at 
faustnummeret står i imprint feltet i Z13. Produktet er opdateret i 2012 og 
efterlever de obligatoriske krav fra Styrelsen. 

Der er tre muligheder for indberetning. 
- For hele kommunen, dette inkl. alle skoler og folkebiblioteker. 
- For folkebiblioteker i kommunen. 
- For alle skoler i kommunen 

Det er muligt at undtage og materialer med bestemte materialestatus.  

1.1. Detaljeret beskrivelse 

I filen tab_elib_ffond.<kode> i det admistrative biblioteks $data_tab katalog  
defineres hvilke filialer og afdelinger som statistikken skal omfatte. Det er 
muligt at definere at alle afdelinger i bestemt filial skal omfattes. Desuden er det 
muligt at undtage materialer med bestemte materialestatusser. 

Indberetningsfilen er placeret i $data_files med navnet <kode>.zip. Denne fil 
uploades til Styrelsen for Bibliotek og Medier efter Styrelsens foreskrifter. 

En del af indberetning er består af materialer med lokale faust nummeret 
(starter med 9). Hvis disse materialer ikke har et ISBN nummer vil de ikke blive 
indberettet (ISBN hentes fra den bibliografiske post felt 021 delfelt a eller e). 
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2. Program kald og program parametre 

Programmet vil normalt blive kaldt fra udlånklientens servicemenu. Her er der 
desuden en vejledning til parametre mm. 

Konfigureringsfilen tab_elib_ffond.<kode> er beskrevet i appendiks A. 
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3.  Meddelelser 

Meddelelser vedr. program afvikling, program fejl og Oracle fejl, bliver skrevet 
på standard output. Øvrige meddelelser bliver skrevet i logfilen. 

3.1. Meddelelser  

Kun den faste tekst er medtaget. Den variable del af teksten fremgår ikke. 
Tabellen er sorteret alfabetisk. 

Meddelelse i logfilen Beskrivelse 

Antallet af korrekte faustnumre Antallet af faustnumre der er med i opgørelsen. 

Antallet af lokale faustnumre Antallet af lokale faustnumre. 

Antallet af systemnumre med lokale 
faustnumre uden sbn: 

Antallet af lokale faustnumre uden ISBN. Disse 
er ikke indberettet. 

Antallet af materialer. Det totale antal materialer der er med i 
opgørelsen. 

Antallet af systemnumre uden faustnummer 
eller med 
fejlbehæftet faustnummer : 

Statistik oplysning. Antallet af systemnumre 
som ikke er blevet indberettet fordi enten der 
ikke var tilknyttet nået faustnummer eller at 
faust- nummeret ikke var korrekt. 

Der er ikke fundet noget faust nummer til  
systemnummer.  

Der er ikke fundet noget faustnummer til det 
angivne systemnummer. Der er derfor ikke 
lavet nogen opgørelse for det pågældende 
administrative systemnummer. 

En eksemplarstatus er ikke korrekt i 
tab_elib_ffond. Linje yy. 

En eksemplarstatus skal være på to cifre. 

Et afdelingsnavn er ikke korrekt i 
tab_elib_ffond. Linje yy. 

Afdelingsnavnet må højst være på 5 tegn. 

Et biblioteksnummer er er ikke korrekt i 
tab_elib_ffond. Linje yy. 

Biblioteksnummeret skal bestå af 6 cifre. 

Faust nummeret  til  systemnummer er ikke 
korrekt. 

Faustnummeret til det angivne systemnummer 
er ikke et korrekt faustnummer. Der er derfor 
ikke lavet nogen opgørelse for det pågældende 
administrative systemnummer. 

For mange links til bibbase for 
systemnummer. 

For mange links i den administrative 
bibliogarfiske post. 

Intet ISBN til faust nummer  med 
systemnummer 

Et lokalt faustnummer har ikke noget ISBN 
nummer og vil derfor ikke blive indberettet. 

Materialer som befinder sig i følgende filialer 
vil ikke indgå i forfatterfondsopgørelsen: 

Hvis materialet kun er opstillet i de angivne 
filialer vil de ikke blive indberettet. 

Materialer som kun har følgende 
materialestatus vil ikke indgå i 
forfatterfondsopgørelsen: 

Hvis materialet kun har de angivne 
materialestatus vil de ikke blive indberettet. 

Parameterteksten er ikke korrekt 
tab_elib_ffond. Line yy. 

Parameterteksten er ikke korrekt. Første ord på 
linjen. 

Programmet forfatterfond afbrudt grundet 
fejl. 

Unormal afbrydelse af programmet, f.eks. pga. 
parameter fejl. 

Programemet forfatterfond afsluttet uden fejl. Programmet er afsluttet uden fejl. 

Tabellen (tab_elib_ffond.<kode>) findes ikke, 
programmet stopper. 

forfatterfond tabellen eksistere ikke i $data_tab 
kataloget for den administrative base. 
Progammet kan ikke køre uden denne tabel. 

Årstal for forfatterfondopgørelse er ikke 
korrekt: 

Skal bestå af 4 cifre. 
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Appendiks A 

 

Tab_elib_ffond konfigureringsbeskrivelse 

tab_elib_ffond.<kode> 
'#' benyttes som kommentar. Alle tegn herefter ignoreres indtil linjeskift. 
 
Der er to konfigurationer. En for filialer/afdelinger og en for materialestatus. 
 
Filialer inddateres som følger: 
FILIALER <biblioteksnummer> <filialnavn> <afdelingsnavn> 
 
FILIALER beskriver at herefter kommer filial afdeling som skal medtages i 
indberetningen. Må skrives både med små og store bogstaver. 
 
<bibliteksnummer> er det biblioteksnummer som filialen tilhøre. 
<filialnavn> er navnet på filialen som den er brugt i Aleph max 5 tegn. 
<afdelingsnavn> er navnet på afdelingen som den er brugt i Aleph max 5 tegn. 
Hvis det er alle afdelinger i en filial skrives der ’-’ for afdelingsnavn. 
 
Eks.: 
FILIALER 123456 HVO SK001 
FILIALER 654321 FIL SK002 
FILIALER 111111 SKO - 
 
 
Materialestatus inddateres som følger 
 
 

MATERIALESTATUS <status> [<status>] … 

 

MATERIALESTATUS beskriver at herefter kommer de statusnumre som skal 
undtages for indberetning. Materialestatus skal altid bestå af to cifre. 

<status> er det to cifrede statusnummer, som benyttet i Aleph. 

 

Eks.: 

MATERIALESTATUS 11 70 81 60 

 

Det er også muligt at opdele konfigurationen i flere linjer, og så vil det se ud 
som følger: 
 

MATERIALESTATUS  70  # Kasseret 

MATERIALESTATUS 81   # Forsvundet 

MATERIALESTATUS 60 # Tabt 
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