FAQ Aanbesteding Datawarehouse (DWH)
Deze FAQ gaat iets dieper in op de gevolgen van de nieuwe aanbesteding en zal continu worden
bijgewerkt aan de hand van vragen die binnenkomen. De volgende vragen zijn nu opgenomen:
Wat betekent dit voor mij?
• Aangesloten bibliotheken: u kunt de minimale dataset blijven leveren en de huidige
rapportagemogelijkheden blijven bestaan. U bouwt dus wel historie op.
• Niet aangesloten bibliotheken: we zullen met terughoudendheid omgaan met de
aansluiting van nieuwe bibliotheken.
Hoe loopt de Gegevenslevering 2015?
Gegevenslevering zoals genoemd in de Wsob (oude BIS) wordt dit jaar door de KB overgenomen
van de VOB, en verloopt via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). De leerpunten van de
pilot die vorig jaar is uitgevoerd op dit vlak worden hier uiteraard in meegenomen. Meer
informatie over de uitvraag van gegevens via het BOP volgt begin 2016.
Hoe lang duurt het nog voordat er een goed DWH staat?
De aanbesteding duurt naar verwachting zes tot negen maanden. Nadat het project gegund is, zal
de KB met de gekozen leverancier bepalen wat de termijn voor oplevering van het nieuwe DWH
is. Over de voortgang zullen we communiceren, in ieder geval op de volgende momenten:
•
Start aanbesteding
•
Gunning & planning
•
Gedurende de voortgang bouw.
Worden bibliotheken en POI’s betrokken bij de eisen voor het nieuwe DWH?
Ja, de KB wil graag de input van belanghebbende partijen meenemen in het traject. Hoe we dit
gaan doen, wordt op een later moment bepaald. Hierover zal bericht worden op de site van de KB.
Welke functionaliteiten krijgt het DWH?
De eerder beloofde functionaliteit wordt gerealiseerd. Input voor extra functionaliteit wordt
opgehaald in het netwerk (zie vorige vraag).
Wat gebeurt er met mijn gegevens die al in het DWH zitten of die via het BOP verzameld
worden?
Die gegevens blijven veilig opgeslagen en voorlopig zullen de eerder gemaakte afspraken voor de
BIS en het Datawarehouse blijven gelden. In januari 2016 start het gesprek met betrokken
partijen over de actualisatie van de afspraken over de governance (wie mag wat met welke data).

