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Nýr



Endurnýjun hugbúnaðar sem Gegnir byggir á

Núverandi hugbúnaður er Aleph frá Ex Libris





Stutt upprifun

• Ræsifundur í lok ágúst 2017
• 25 sérfræðingar 

• Sérfræðihópar að störfum til 13. nóvember 2017
• Lán – Umsýsla – Lýsigögn – Lánþegar

• 32 sérfræðingar alls auk starfsmanna LB

• 6-8 fundir í hverjum hópi

• Hver hópur skilaði lokaskýrslu.

• Innlegg í kröfulýsingu

• Kynningarfundur haldinn 21. nóvember







Allir nota APA

http://www.vb.is/frettir/nota-apa-til-ad-eiga-samskipti/147271/

• Við viljum líka APA! 
• Hefðbundið bókasafnskerfi / bakendakerfi
• Samlagsuppsetning 
• Sveigjanleiki í kerfisuppsetningu sé meiri en nú
• Kerfið geti þjónað öllum safnategundum 



Ráðgjafar í verkefninu

• Ríkiskaup

• Bjarni Júlíusson hjá Framnesi

• Sérfræðingar frá aðildarsöfnum Gegnis



Markaðskönnun (RFI) í janúar 2018



Þarfagreining > Kröfulýsing

• Lokaskýrsla með viðbótum varð kröfulýsing

• Þýdd yfir á ensku
• Requirements List for a New Library System



Kröfulýsing > kröfupunktar

• Kröfupunktar 
• Lágmarkskröfur (SHALL) til kerfis  [já/nei kröfur)

• Kröfur um æskilega virki (SHOULD) [vigt 1-3-5]



Drög að kröfulýsingu
• Birt á landskerfi.is um miðjan febrúar 2018



Innkaupaferlið (33. gr)

Lög um opinber útboð nr. 120 / 2016

• Almennt opið útboð 

• Lokað útboð 

• Samkeppnisútboð

• Samkeppnisviðræður

• Nýsköpunarsamstarf



Samkeppnisútboð

• Lágmarkskröfur tilgreindar í útboðsgögnum

• Forsendur fyrir vali tilboðs einnig

• Gæta þarf jafnræðis í upplýsingagjöf

• Getur farið fram í nokkrum áföngum: Hjá okkur
• svör við kröfum 

• úrlausn notendadæma (Use Cases)

• Ganga má að tilboði án samningsviðræðna

• Taka ber lægsta tilboði



Útboð nr. 20538



• Auglýst á TED (e. Tenders electronic daily)

• Vef Ríkiskaupa, rikiskaup.is

• Utbodsvefur.is 

• Útboðsgögnin eru opin öllum áhugasömum



Niðurstaða útboðs

• Auglýsing útboðs 26. mars 

• Spurningar og svör 
• Alls 22 spurningar frá Ex Libris, Systematic og OCLC 

• Síðla apríl tilkynnti OCLC að þeir myndu ekki taka þátt

• Tilboð voru opnuð 14. maí 
• Ex Libris – bauð Alma

• Innovative – bauð Sierra



Úrvinnsla tilboða



Lágmarkskröfur ekki uppfylltar - dæmi



Lágmarkskröfur ekki uppfylltar

• Hjá báðum bjóðendum
• Skipting safna í hópa

• Kröfur um afköst og svartíma 

• Annað
• Tæknilegar kröfur af ýmsum toga (endurheimt gagna....)

• Nýir staðlar (IFLA LRM...)

Alls 22 ógildar kröfur.  Að auki hafi nokkrum kröfum 
ekki verið svarað.



Voru þá góð ráð dýr

• Valkostir voru skoðaðir

• Tillaga Ríkiskaupa um endurtekið samkeppnisútboð 
(„hraðútboð“) varð niðurstaðan

• Nýtt innkaupaferli hófst
• Útboðsgögn endurnýtt en lágmarkskröfum breytt 

• Hnykkt á atriðum sem varða persónuvernd

• Samantekt yfir allar breytingar á kröfum



Endurtekið samkeppnisútboð
• Auglýsing var birt 24. maí

• Tilboð verða opnuð 7. júní

• Úrvinnsla tilboða, einkunnagjöf fyrir kröfupunkta

• Smíði notendadæma 
• Drög tilbúin í lok maí

• Slípuð til með aðildarsöfnum snemma í júní

• Send til bjóðenda í síðasta lagi 14. júní

• Einkunnagjöf fyrir úrlausn notendadæma 26-28. júní 

• Verðumslög opnuð í lokin 



Notendadæmin, 26.-28. júní

• Bjóðendur koma til landsins og leysa 
notendadæmin sem við útbjuggum og sýna virki 
kerfa

• Dómnefnd gefur einkunn fyrir úrlausn hvers dæmis

• Okkar tækifæri til að leggja mat á hvernig okkur 
finnast kerfin 



Dómnefnd

• Dómnefnd er sérfræðingahópur skipaður:
• sérfræðingum frá aðildarsöfnum Gegnis

• starfsfólki Landskerfis bókasafna

• fulltrúa frá Ríkiskaupum

• ráðgjafa Landskerfis í útboðsmálum (Framnes)

• Val á fulltrúum í dómnefndinar er vel á veg komið 
en þó vantar enn fólk í útlána og lánþegahópinn.

• Langar þig að taka þátt? Hafðu samband.



Framkvæmdin

• Bjóðendur sýna kerfin út frá okkar forsendum
• Allir bjóðendur þurfa að þreyta nákvæmlega sömu 

notendaprófin

• Notendadæmi eru samansafn krafna sem 
bjóðendur þurfa að sýna í framkvæmd
• Ekki verið að sannreyna allar kröfur 

• Bjóðandi framkvæmir notendadæmin fyrir framan 
dómnefnd 

• Dómnefnd gefur einkunn fyrir frammistöðu og gæði



Framkvæmdin



Vigtun og einkunnagjöf

• Hver krafa fær vigt út frá mikilvægi
• Margar kröfur verða að einu notendadæmi

• Mörg notendadæmi verða svo að einu notendaprófi

• Hver krafa fær einkunn frá 0-100
• Einkunn gefin út frá huglægum þáttum

• Hvernig upplifun dómnefndar er af kerfinu?

• Hvernig mun kerfið nýtast við vinnu?

• Hvernig er verkflæðið?

• Hvernig virka kerfin?



Val á samningsaðila

Vallíkan ræður niðurstöðu útboðs:
• Kröfupunkar (20%)

• Úrlausn notendadæma (32%)

• Verð (48%)

Í júlí ætti að geta legið fyrir hver verður sá aðili sem 
við munum hefja samningaviðræður við.



Okkar óskir um tímalínu

• Undirbúningur fyrir innleiðingu kerfis – haust 2018
• Tiltekt í gögnum

• Áætlanagerð

• Þekkingaryfirfærsla vegna nýs kerfis?

• Gagnaflutningur og innleiðing á árinu 2019



Það sem skiptir mestu í nú

• Fá nokkur gild tilboð í „hraðútboðinu“ 

• Smíði notendadæma og skipulagning framkvæmdar
• Vigta mikið í vallíkani

• Fá hæfa og áhugasama þátttakendur í dómnefnd
• Fyrsti undirbúningsfundur í næstu viku

• Dómarar bera ábyrgð og hafa áhrif 

• Viltu taka þátt? Hafðu samband.



Takk fyrir!


