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Prisliste for data- og infrastrukturydelser, der ligger 

uden for kommunernes betaling til KOMBIT for Fælles 

Biblioteksinfrastruktur (FBI). 
 

Timepriser 

Konsulent: DKK 950 

Ekspert/Projektleder: DKK 1.280 

 

Ydelser 

Hvor intet er anført nedenfor gælder konsulenttimeprisen. 

 

IMS-kørsler (IntelligenMaterialeStyring) 

Etablering af nyt IMS-bibliotek: DKK 4.750 

Omkørsel af samtlige IMS-biblioteker: DKK 14.000 

Omkørsel af ét IMS-bibliotek: DKK 4.000 

 
Sammenlægning af biblioteker 

Udføres efter timepris. 

 

Omkørsel af et biblioteks poster 

Når omkørsel er et ønske fra det enkelte biblioteks side, udføres arbejde efter 

timepris. 

Når DBC har foretaget større ændringer, og poster derfor køres om, betaler 

bibliotekerne ikke for dette. 

 

Konverteringsservice 

Konvertering til/fra MARC21. 

 
Årsabonnementspris for konverteringsservice koster i 2021 DKK 1.928 pr. kon-

verteringsrutine og pr. biblioteksnummer. 

 

Der kan indhentes tilbud på etablering af individuelle og skræddersyede kon-

verteringer, der efterfølgende kører i drift jf. ovenstående årsabonnement. 

 

Dataudveksling 

Nødvendig opsætning med henblik på at hente data fra DBC afregnes efter 

timepris. 
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Oprettelse af bibliotek i FBI 

DKK 950 

 

Nedlukning af bibliotek i FBI 

DKK 950 – dertil kommer 2 timer a DKK 950, hvis biblioteket har poster i 

brønden. 

 

Netpunktlicens 

Adgang til fælleskatalog mv. for biblioteker og institutioner, der ikke er tilslut-

tet Fælles Biblioteksinfrastruktur via KOMBIT. 

 

Priseksempler, DKK, ex moms: 

• Private skoler 5.982 

• Regionsbiblioteker 7.839 

• Udenlandske institutioner 6.222 

 

Priser for andre kunder oplyses ved henvendelse på kundeservice.dbc.dk 

 

Udbudte kurser 

Kursustype DKK 

Kurser på DBC, pris pr deltager  

Halv dag (3-3,5 time)   750 

1 dag 1.050 

2 dage 1.950 

3 dage 2.490 

  

Kurser afholdt lokalt, samlet pris  

Halv dag (3-3,5 time) – max 20 deltagere Efter aftale 

Hel dag – max 20 deltagere Efter aftale 

Foredragskursus Efter aftale 

 

Rekvirerede kurser 

Efter aftale. 

 

Regulering af priser 

Pristalsregulering årligt. 

https://kundeservice.dbc.dk/

