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Bilaga 6a: Centraliserat index
1. Bakgrund
Denna bilaga gäller de högskolebibliotek inom Finna-konsortiet som omfattas av den
centraliserade finansiering som undervisnings- och kulturministeriet beviljat Finna och som
inom ramen för Finna-tjänsten tar i bruk ett centraliserat index för sin egen lokala Finna-vy
eller Finna-vyer som använder länkningstjänsten SFX som avses i bilaga 5 och erbjuds som en
del av Finna-tjänsten. Det centraliserade indexet vid tidpunkten för avtalets ingående är
Central Discovery Index, det vill säga CDI (nedan Indexet), som förvärvats genom ett avtal
mellan Nationalbiblioteket och Ex Libris A Proquest Company (Systemleverantören) och som
Nationalbiblioteket har registrerat tillsammans med Systemleverantören i Nationalbibliotekets
namn . Systemleverantören är inte underleverantör i den mening som avses i punkt 2
(Definitioner) i Finnas serviceavtal.
Indexet är ett internationellt informationslager med materialposter från olika förlag och
aggregatörer. Posterna beskriver huvudsakligen vetenskapligt material, såsom vetenskapliga
artiklar och e-böcker, men även annat material såsom konferenspublikationer och
dagstidningsartiklar. Utöver metadata kan poster innehålla sammanfattningar och i vissa fall
fulltexter. Fulltexter som indexerats i Indexet kan endast användas vid informationssökning.

2. Bilagans objekt
Nationalbiblioteket förbinder sig att på de villkor som anges i denna bilaga tillhandahålla
service till de högskolebibliotek som använder Indexet för en eller flera Finna-vyer, hör till
Finna-konsortiet och omfattas av den centraliserade finansiering som undervisnings- och
kulturministeriet beviljat Finna som för detta ändamål använder länkningstjänsten SFX som
avses i bilaga 5. En medlem av ett konsortium som använder Indexet och uppfyller dessa
villkor åtar sig att fullgöra de skyldigheter som ingår i denna bilaga. Indexet erbjuds som en del
av Finna-tjänsten så länge Nationalbiblioteket har ett gällande avtal om det med
Systemleverantören.

3. Nationalbibliotekets skyldigheter
3.1 Nationalbiblioteket erbjuder stöd vid driftsättning av Indexet. Nationalbiblioteket
kontaktar Systemleverantören för att ge den konsortiemedlem som ska ta systemet i
bruk ett eget index och den information som behövs för att aktivera och använda det.
3.2 Nationalbiblioteket ger en medlem av konsortiet tillgång till kommunikationskanaler där
Systemleverantören förmedlar information om ändringar i Indexets service,
utökningen och täckningen av material.
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3.3 Nationalbiblioteket erbjuder anvisningar och stöd för användningen av Indexet och stöd i
problemsituationer med anknytning till Indexet genom de kommunikationskanaler
som beskrivs i punkt 8 (Informationspraxis) i bilaga 3 (Beskrivning av service och
servicenivå) till Finnas serviceavtal. Nationalbiblioteket ger också information om
anvisningar som Systemleverantören upprätthåller.
3.4
Nationalbiblioteket förvaltar det avtal som ingåtts med Systemleverantören om
Indexet.

4. Konsortiets medlemmars skyldigheter
4.1 Konsortiets medlemmar ansvarar för aktiveringen av Indexets material så att materialet kan
hittas i Finna på ett sätt som motsvarar medlemmens behov och för att aktiveringarna
överensstämmer med Systemleverantörens instruktioner och regler för Indexet.
Medlemmar ska själva försäkra sig om att rätt till aktivering föreligger.
4.2 Konsortiets medlemmar får inte dela användarnamn eller annan information som berättigar till
förvaltning av indexet med utomstående parter i den egna organisationen.
4.3 Konsortiets medlemmar följer Nationalbibliotekets och Systemleverantörens anvisningar om
användning och underhåll av Indexet.

