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KLIK-opgave fra KOMBIT 
 

Konfigurer indberetning til Danmarks Statistik (IKKE relevant for PLC) 

Konfiguration af Tilknytning på afdelinger: 

Gå i F6->Placeringer 

Klik på ”Afdelinger” 

 

Dobbeltklik på Afdeling og vælg ”Tilknytning” 

 

Tryk Gem og gennemgå alle Afdelinger på samme måde. 

Fjernlån skal ikke have nogen tilknytning. 
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Konfiguration på materialegrupper om den indeholder midlertidige materialer: 

Gå i F6->Materialegrupper 

 

Dobbeltklik på eventuelle materialegrupper der anvendes til midlertidige materialer.   

 

Sæt flueben ud for materialegrupper der indeholder ”Midlertidige materialer”. Se også tooltip ved at holde 

musen over  . 

Fjernlån: 

Det er ikke nødvendigt at markere Materialegruppen for ”fjernlån”, hverken som ”Midlertidige materialer” 

eller ”Fratag fra Bestand-rapport”. Fjernlånte materialer tæller som udgangspunkt ikke med i rapporterne. 
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Hvis I bruger materialegruppen til andet end materialer fjernlånt gennem infrastrukturen, kan I dog vælge 

at markere den som ”Midlertidige materialer”. Det skader ikke at sætte fluebenet. 

 

Materialegruppen for BFI-depoter markeres som ”Midlertidige materialer”. Den skal ikke også markeres 

som ”Fratag i bestand-rapport”. 

Tryk ”Gem” 

 

Konfiguration på filialer af hvilke der skal medtages i rapporterne. 

Gå i F7->Filialer 

Dobbeltklik på filialer der ikke skal medtages i rapportene 

 

Hvis filialen ikke skal medtages i rapporterne skal flueben ”Medtag i rapporter” fjernes. 
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Konfigurer automatisk overførsel til Danmarks Statistik. 

Gå i F7->Serveropsætning 

Søg på ”rapporter til DST” 

Dobbeltklik på nedenstående parameter og ret fra ”false” til ”true” 
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Konfigurer bestandsindberetning til Slots- og Kulturstyrelsen (relevant for både folkebiblioteker og PLC): 

Konfiguration på materialegrupper om de indeholder taskebøger 

Gå i F6->Materialegrupper 

 

Dobbeltklik på de materialegrupper der anvendes til taskebøger (da taskebøger ikke skal indgå i 

bestandsindberetningen til Slots- og Kulturstyrelsen).  

 

Sæt flueben i ”Fratag fra Bestand-rapport”,  da materialegruppen ikke skal indgå i bestandsindberetningen 

til Slots- og Kulturstyrelsen.  

Se også tooltip ved at holde musen over . Tryk ”Gem”. 
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Konfiguration på filialer af hvilke der skal medtages i rapporterne (se link i KLIK-opgave) 

Bemærk: KUN de filialer, som tilhører folkebiblioteket eller folkeskolens biblioteker (se hvilke i link), skal 

indgå i bestandsindberetningen til Slots- og Kulturstyrelsen. 

Se ovenstående tilsvarende punkt for vejledning i udfyldelse. 

 

Konfiguration af Kommunekode på filial (Kun i de tilfælde, hvor en filials adresse er udenfor kommunen) 

Gå i F7->Filialer 

 

Anfør Kommunekode på filial, hvis den ligger udenfor kommunen. 

 

Konfigurer automatisk overførsel til Slots- og Kulturstyrelsen 

Gå i F7->Serveropsætning 

Søg på ”SLKS” 

Dobbeltklik på nedenstående parameter og ret fra ”false” til ”true” 
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Det er desuden muligt at indsætte en eller flere email adresser i nedenstående parameter. Der vil blive 

sendt en kopi af rapporterne til de angivne mailadresser. 

 


