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Introduktion 

DDB CMS er bibliotekernes fælles hjemmesideplatform, som 
bliver vedligeholdt af Det Digitale Folkebibliotek og 
videreudviklet i samarbejde med bibliotekerne. 

I  2017 fik DDB CMS et nyt design, som er mere visuel, 
fængende og brugervenlig og på samme tid indeholder nye 
moduler og funktioner. 

DDB CMS er bibliotekets digitale berøringsflade, og for visse 
brugere er det den primære og måske eneste berøringsflade. 
Det er derfor afgørende, at DDB CMS har en stærk og 
sammenhængende identitet. 

En stærk identitet skabes gennem sammenhæng mellem det 
man er, det man siger, og det man gør. Omdrejningspunktet er 
således at få sektorens kultur, kommunikation og adfærd til at 
hænge sammen. 

Bestemmelsen og udvælgelse af værdier, der er repræsen-
tative for bibliotekets essens og ønskede brugeroplevelse, 
kan være en praktisk løftestang for arbejdet med at skabe en 
stærk identitet. 

Værdierne tjener yderligere som strategiske rettesnore for 
fremtidigt redesign og videreudvikling af DDB CMS. 

Design til DDB CMS er lavet ud fra følgende værdier: 

Brugbarhed 
Tilgængelighed / sømløs brugeroplevelse / service 

Relation 
Nærværende / bibliotekarers tilstedeværelse 

Troværdighed 
Tillidsvækkende / faglighed 

Lokal forankring 
Identitet / tilknytning 

Inspiration 
Bibliotekets rum / redaktionelt 
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Guidelines 

Tanken med guidelines er at omsætte værdier og 
grundlæggende brugsscenarier til en overskuelig række af 
hovedprincipper for en designproces. 

Disse principper fungerer som en konceptuel ramme eller 
en serie af love, som benyttes i forbindelse med al design og 
udvikling til DDB CMS for at understøtte, at den bedst mulige 
brugeroplevelse opnåes. 

Følgende guidelines er udgangspunktet DDB CMS’ design: 

Gøre biblioteket forståeligt og overskueligt 
Være forretningsunderstøttende og blandt andet facilitere 
inspiration, brug af materialer og deltagelse i aktiviteter/ 
events 
Understøtte den personlige bibliotekariske formidling 
Lette brugerens handlinger og omgang med biblioteket 
Understøtte det lokale biblioteks identitet 
Være responsivt og tage højde for såvel forskellige plat-
forme som grundlæggende brugsscenarier 
Overholde gestaltlovene1 

Indeholde faste tolerancer og afstande mellem 
modulerne 
Løbende brugertestes og evalueres 

4 af 26 



Designsystemet 

Arbejdet med et designsystem handler om at skabe visuel 
konsistens. Den overordnede komponent i systemet 
består af den visuelle identitet, hvilket typisk udspændes 
af elementerne logo, skrift, farveholdning, billedestil og 
komposition. I DDB CMS er logo og farveholdning baseret 
på det enkelte biblioteks valg, hvilket gør, at det resterende 
system skal være robust og nedtonet. 

Designsystemet gør funktioner og brugerens møde med 
grænsefladen let forståelig og intuitiv. Dette gøres ved at 
etablere et ensartet regelsæt for hierarki, balancer, størrelser, 
skriftbehandling, knapper, indre og ydre afstande, systemets 
respons osv. 

I det følgende illustreres udvalgte regler fra designsystemet. 
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Principper for designsystemet 

Principperne bag designet 
Designet til DDB CMS er baseret på de nyeste 
designprincipper og –tendenser, og inspirationen er bl.a. 
hentet fra Google og Netflix. 

Designet er bl.a. baseret på følgende designprincipper: 

Scrolling over clicking 
Den øgede brug af mobile enheder har betydet, at scrolling er 
blevet den foretrukne navigationsmetode. Et forhold, som alle 
nye undersøgelser bekræfter, og som er en del af designet. 

Micro interactions 
Et designgreb, der gør livet lettere for brugerne og gør det 
nemt for dem hurtigt at interagere med en grænseflade. 
Søge-facetternes folde ind/ud-knapper i det designet er 
eksempler på dette. 

Make it big (lad indholdet inspirere) 
Billeder og visuel kommunikation hjælper brugerne med at 
orientere sig og afkode et website. Samtidig skal brugerne 
ikke overdynges med visuelle indtryk og muligheder. I stedet 
for at have mange små elementer er elementerne større, 
hvilket også understøtter den responsive visning. 

Gestaltlovene 
I designet er det sikret, at de gængse og tidsløse 
designprincipper overholdes. Gestaltlovene omfatter bl.a. 
loven om nærhed, lighed og lukkethed, som beskriver, 
hvordan mennesker opfatter og organiserer visuelle 
elementer for at skabe sammenhæng i det, vi ser. 

Hovedpointen i gestaltlovene er perception. Den 
menneskelige hjerne tænker i systemer, regler og 
sammenhænge. DDB CMS’ design arbejder med disse love. 

1. Loven om lighed
Denne lov beskriver, hvordan symboler, der ligner hinanden,
vil opfattes som hørende sammen, og ligeledes vil symboler,
der adskiller sig fra hinanden, opfattes som værende
forskellige.

2. Loven om nærhed
Denne lov beskriver, hvordan symboler i hinandens
umiddelbare nærhed vil opfattes som hørende sammen.

3. Loven om lukkethed
Denne lov beskriver, hvordan symboler, der er indkapslet
i en ramme eller et kontrastfyldt område, vil opfattes som
værende separate fra det omkringliggende indhold.

4. Loven om figur og baggrund
Denne lov beskriver, hvordan den mindste,
afgrænsede figurantegning vil blive opfattet som forgrund.
Dvs. at kontrastforholdet angiver vigtighed.1 

Let afkodelige zoner, struktur og konventionel navigation 
For at give brugerne en så sømløs oplevelse som muligt følges 
de konventioner inden for navigation og menustrukturer, 
som efterhånden er opstået, nu hvor internettet har nået en 
’moden alder’. 

Bibliotekerne har både IT-stærke og -svage brugere, og derfor 
skal det være let for alle at benytte bibliotekernes websider. 
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Farvesammensætning 

Designsystemets farvesammensætning er fleksibel, men der 
er dog nogle tilgængelighedskrav som gør sig gældende.2 

Farvesammensætningen betår af en primær og en sekundær 
farve samt en tekstfarve. Den primære farve benyttes blandt 
andet som baggrundsfarve i hovedmenuen, mens den 
sekundære farve benyttes til at fremhæve handlingsknapper. 
Man kan dog vælge, at den primære og den sekundære farve 
er den samme. 

Tekstfarven kan defineres som en tilhørende såvel den 
primære som den sekundære farve. Eftersom tekstfarven skal 
være læsbar, giver systemet valget i mellem sort og hvid samt 
den primære og den sekundære farve. 
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Billeder 

Nyheder 
Titelbillede 
904 px bredt og fri højde (således at billedets fulde 
højdeformat altid vises). 
Her kan sættes mere end et billede ind samt video. 

Listebillede 
Crop-funktion ratio 16:9, min. størrelse 712 x 400 px. 

Fremhævet nyhed på forside 

Crop-funktion ratio 22:9, min. størrelse 1480 x 606 px. 

Event 
Titelbillede 
904 px bredt og fleksibel højde. 

Listebillede 
Crop-funktion ratio 16:9, min. størrelse 712 x 400 px. 

Tema 
Titelbillede 
Crop-funktion ratio 22:9, min. størrelse 1480 x 370 
px. 

Listebillede Stort 
Crop-funktion ratio 16:9, min. størrelse 1096 x 616 
px. 

Listebillede Lille 
Crop-funktion ratio 16:9, min. størrelse 520 x 292 px. 

Side 
Titelbillede 
Crop-funktion ratio 22:9, min. størrelse 1480 x 370 
px. 

Listebillede 
Min. størrelse 1480 x 1110 px. 

Bibliotek 
Titelbillede  
1480 x 606 px. 

Tabroll 
2248 x 750 px. 

Personalebilleder 
Crop-funktion ratio 16:9. 
Min størrelse 710 x 400. 

Logo 
44 px x fleksibel bredde. 

E-ressourcer
600 x 800 px.
Flere er allerede beskåret og kan hentes her.

Hent billeder lovligt 
Image Quest tillader, at deres 3 mio. fotos anvendes til ikke-
kommercielle formål, bl.a. på biblioteker. Det er derfor oplagt 
at abonnere på denne licens og anvende deres billeder på 
DDB CMS. 
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Alle nyheder 

Skrifttype 

Zoneoverskrift 
Fakt Pro Light 
40/44 pt 

Titler og rubrikker (stor) 
Fakt Pro Semibold 
30/34 pt 

Rubrikker (små), mellemrubrikker 
Fakt Pro Semibold 
18/24 pt 

Fremhævet brødtekst og tabeloverskrift 
Fakt Pro Semibold 
14/20 pt 

Brødtekst, sidemenu, buttontekst og labels 
Fakt Pro Normal 
14/20 pt 

Nyheder og arrangementer 

En Stille Ild 

Philip Kerr (2009) 

Del af en serie 

5. del af Berlin noir serien 

Krimi. Bernie Gunther, før krigen kriminalinspektør i Berlin og nu en lidt blakket 
privatdetektiv, havner i 1950’ernes Argentina, hvortil tusindvis af naziforbrydere 
er fygtet. Her hjælper han det lokale politi med en mordsag, som stærkt minder 
om et uopklaret drab fra tiden hjemme i Weimarrepublikken 
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Alle nyheder 

� 

Børnebiblioteket 
Hallo! Det her er altså ikke for rollinger ... men er 

du rigtig smart, er der seje historier og viden om 

alting på biblioteket. 

Musikbibliotek 
Noder, albums, koncerter, musikhistorie, lyd

teknik, musiktidsskrifter, artikler og information 

om musik på biblioteket 

Unge 
Ung, vild med bøger, film og spil og måske med 

forfatterdrømme? Du kan være sammen med dine 

venner og forhåbentlig møde nye venner 

Knapper 
Rundede kanter 

Elementer 
Genvejsknapper 
Rundede hjørner, mulighed for varierende 
farve 

Gradientoverlay 
“Sort til transparant”-overlay, mulighed for 
at skrive på billeder 
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September 
2016 

Arrangement 

23.10.15 
Kom godt i gang med din smartphone 

Frederiksberg Hovedbibliotek 

10:00 til 14:00 

Bøger ;; 
Anbefalinger, læsetips og omtaler af skønlittera~ , 

faglitteratur, drama og poesi og litter~re emner 

Arrangement 

02.11.15 
Tanker & Bobler: Hvad er universet? 

Frederiksberg Hovedbibliotek 

10:00 til 14:00 

Arrangementer 
I kasser 

Elementer 

Temaindgange 
Rundede hjørner, mulighed for overlay 
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Forside 

1) Fixed header
Vi arbejder med en fikseret header, hvilket gør, at de væsent-
ligste funktioner såsom søg og login er globalt tilgængelige.
Brugeren kan således navigere igennem menuen, søge samt
logge ind, uanset hvor på platformen, denne befinder sig.
Dette understøtter, at langt fra alle besøgende kommer
igennem forsiden samt at sidehøjder og scroll ikke bliver en
hindring for navigationen.

2) Sektioner i bånd
Forsiden og andre landingsider er struktureret i horisontale
bånd. Dette skaber en hurtigere visuel afkodning og adskiller
forskellige indholdstyper fra hinanden. Det er samtidigt
praktisk responsivt og giver mulighed for karruseller.

3) Teasere
Forskellige indholdstyper gives forskellige teaservisninger.
Dette markerer på den ene side deres indbyrdes forskellighed
og gør på dem på den anden side let genkendelige på tværs
af platformen.

3 
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DDB CMS 

Arrangementer Biblioteker Nyheder Temaer Om os 

DDB CMS 

For at I ne bøger, forny udlån ol. s kal du have en 
bruger og væ re logget ind . 

Ung, .;Id mod bogw, film og tpil og måob med lorfatt•tdt0m.-,,.? Du kan 

vwe ,ammen med din• wnn.r og forhlb� ntlig mode n)W v•nr'Mlr ung, 

vild med bøger, fi lm og �pil og m,sk� mad forfatterdrømme? 

Log ind A 

Indtast søgeord 

X 

Linernummor/CPR (uden bind trog) 

Pinkode (4 tal) 

Opret en bruger Lo91nd A 

ed 

Den fikserede header er et bærende element og indholder 
navigation, søger, log ind samt logo. 

Forside 
Menu 

Farveholdningen er fleksibel og styres af redaktøren. 

Log ind-felt og responsbeskeder foldes ud i forlængelse af 
headeren. 
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DDB CMS 
Du er logget ind som 

Hans Henrik Andreasen Dm profil 0 Logud X 

Arrangementer Biblioteker Nyheder Temaer Om os - Søg 

DDB CMS Åbningstider Ø Logind fl.. 

Skriv f eks Harry Potter, knm1 eller hqn bog v Søg 

Arrangementer Nyheder Biblioteker Særligt for dig A til Å Åbningstider Kontakt os English 

Header med 2 dæk 

Forside 
Menu Når gæsten er logget ind, bruges headeren til notifikationer og 

let adgang til brugerens profil og menu. 

Header med 3 dæk 

I tilfælde hvor strukturen kræver en infomenu, kan redaktøren 
tilvælge en header i 3 dæk. 

Dette giver 4-5 yderligere globale menupunkter med mulighed 
for op til 3 niveauer under sig. Videre udvides søgeren i 
bredden og et valg af materialetype tilføjes. 
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Nyt fra biblioteket 

Find bøger til den allerførste læsning 
B, t,l, 

Nyt fra biblioteket 

BOSCH' DRØM 

Nye voksenbøger og musik uge 15 
l~N 

I anledning rif S0D•års dllgen for middeleldermoleron 
Hieronymus Bosch' dod, rykker nycirkusforostillingen BOSCH' 

DROM ind på Biblioteket 

Find bøger til den allerførste laaaning 
1~1P: 

Sa ... nyhedl!r 

Nye voksenbøger og musik uge 15 

Store forandringer 

Store forandringer 

I ' 

Forside 
Nyheder 

Nyhedsbånd 
Forsidens nyhedsbånd er en afgrænset 
sektion, hvor et element er fremhævet med 
et stort billede. 

Billederne i nyhedesbåndet har desuden en 
hover-tilstand med manchet-tekst. 

Tanken med dette bånd er at præsentere 
brugeren for indhold, uden at dette er 
indpakket i en karrusel, hvor hver nyhed vises 
selvstændigt. 

At systemet svarer brugeren på dennes 
nysgerrighed, er et grundprincip for flere 
komponenter. 

Båndets grundlæggende design genbruges i 
nyhedslister på tværs af platformen. 
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Arrangementer 

010, 17 
,..,... .. ,u. 

090117 
.kgel•ker8obDylat1 

Arrangementer 

01.02.17 
,,.,.i.g.1n.1e 

""'"11,tjorfM"OfCll-iløll 

ot.02: 17 
Jeg .i ker Bob Dylan 

-

10oz 11 
Lin•r•r CMkt.,11,m• rtr• Sour 

100 1, 
Loll,t-, 

07 02 17 
Finlandt,lfod• 

llOZ 17 
SJt,lok•n•n1!1d,.,..._ 

llOZ 17 
~I kanen •f ld1 Je-nen 

Forside 
Det sker 

Arrangementer 
Arrangementsbåndet på forsiden giver over-
blik over udvalgte  arrangementer, som 
både kan vises med og uden billeder. 

I lighed med andre teaservisninger svarer 
systemet tilbage på brugernes interaktion og 
giver i dette tilfælde yderligere oplysninger. 

Båndets grundlæggende design genbruges 
i arrangementsvisninger på tværs af 
platformen.  
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Fattig i et lykkeligt land 

Uligheden~ mnnge 
nnøigter : perspoktivor p ... 

Fattig i et lykkeligt land 

""" Fntt1gdom, afaovn og 

cop1n9 

PI 

n , ofanvn og 

.,..~~ -~ I / 
LEVEVILKÅR 

-

... ~ ,. I I• 

LEVEVILKÅR -....... , ....... 

-

Forside 
Materialer 

Materialebåndet 
Materialetbåndet har en valgfri mørk 
gradient. 

Tanken med gradienten er at give et roligt og 
ensartet udtryk til materialeforsider af 
vekslende kvalitet. Samtidigt muliggør laget 
at vi kan skrive læsbart på forsiderne. 

Ved interaktion gives mulighed for at gå til 
materialet samt at reservere. 

Båndets udtryk går på tværs af platformen. 
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Bedemandens datter 
Af Sara Bl ædel (2016) 

D1llkaN,cholsJ-tnMnfirbesbdorn 1ttlwnck1fw•ded kofl'll'M!'d.tt 
1()1'1'1 no,o.t af.., oo..rrHkelH. FMHI,.,, fortvandt bl USA. da llka ~., loU. 
ogti..lnh•1Utet-tfr1ham13J,r Nu...,.hu11fotøgt:Mfino.l.od" 
tw«fOf han fonod ttn daMke faf'l'III" 

0,,,lorfatt....-i 

"'V' ... ""'"', ...................... ~~-,_,, ... ~ .. , ..... ,..,.~ ...... .,......, .. , 

tworlor han fotiod IM danske ,,mil" 

8bl,og,.,tn81~•Yokøn1oSp,a,ndng•3ldl!Qt'••BlacMI 

~,. Vokøn • Spand.ng" 31 dage> • B..d.! 

2S 

Materialevisningen 
Det afgørende i forbindelse med materiale-
visningen har været at gruppere de 
eksisterende oplysninger på en overskuelig 
måde samt at gøre handlingsknapperne 
tydelige. Materiale 

Generel 
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DDB CMS 

Demokrati i arkivet -,- Hovedbiblioteket 

Bøger - 15.10.15 
Lokalbiblioteket 

Alle nyheder 

Arrangementer 

l September 
2016 

I DDB CMS 

Dinprofil 0 

Dine hjemlån 
Du har 16 hjemlån 

Forny alle 

Fattigdom & afsavn 

Materialenr 

3279226894 

Ud Iansdato 

6.12.15 

Afleveringsdato 

6.12.15 

Kan ikke fornyes 

Neverwhere : en rejse 

Responsivt 

Responsivitet 
Responsivitet beskæftiger sig med, 
hvordan et website tilpasser sig forskellige 
skærmstørrelser. Antallet af forskellige 
skærmstørrelser er enormt og støt voksende. 
Det er derfor utopisk at tro, at man kan have 
fuld kontrol over, hvordan ens site fremstår 
på alle skærmstørrelser. Men det er vigtigt, 
at sitets funktionalitet og forståelse ikke går 
tabt, og at principperne for navigation og UI 
overholdes på tværs af størrelser. 

Kongstanken i responsivt design er en 
prioritering af plads og funktioner fra det 
bedste til værste scenarie rent pladsmæssigt. 
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DDB CMS 

Nyt fra biblioteket 

Find boger til den allerforste læsning 

' 
Se1llen~r 

Nye vokøenboger og musik uge 1S Store forandringer 

16 

Log ind A 

Arrangementer Biblioteker Nyheder Temaer Om os - Søg 

Mørk gradient 
Den mørke gradient anbefales, idet denne 
muliggør skrift på billedet og derved gør 
billede, titel og manchet til en enkelt 
komponent. 

Læs mere her 

Gode 
eksempler 

Struktur 
Det anbefales at strukturere hovedmenuen 
med 5-6 punkter i stil med dette. 
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DDB CM S -ArrMg...,,ter B1bhotek• r Nyheder Temaftf Omoe, - S..,. 

H.,.,.db,b/001•.i 

Hovedbiblioteket Omos 

Omø 

c• ... .....,....., 
................. ------ Kontakt AdrHM 
[mtN~ 

rGlh:liiopogpr'l!"Of T....., ••">PMJOOO K,~llgtdelll 
[-meil 
_ .... 

lln"-bent.--. It, Dk 

DDB CM S -Arrangementer 8 1bl,oteker Nyhader Temaer Omoe, - s..,. 

Biblioteker 

Hov.:tbibliotektt 
.j, 

1<,,.. .. 11 '"'""' .,g,w,ooo 
ll~k.,CII< ,.~ ~ .,~ ... 
" 
Hovedbiblioteket 

K1yet~•ll , ....... •4&""6JOOO 
11~K.DI< ..... ~fl ~k di 

" 
BIBLIOTEKET Renteme•t ervej 

Ktyat~H - •• UMJOOO 
ll~K,DI( [.fflN ~flld.cl! 

.. 
Bibliote kshuset 

Ktyat.ig.:1•11 Telefon ••SU96JOOO 

Bibliotekslisten 
Bibliotekslisten kan bygges som såvel under-
menu som liste. 

Undermenuen anbefales i tilfælde af 
maksimalt tre biblioteker. Gode 

eksempler 

Listen anbefales ved minimum tre biblioteker. 
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CMS 

Af IH@llkt dk 

Store forandringer 

--·--- Bo ,clt,g 

And, Doden og tulipanen 

Bo wgAndm.-:.,o.denogt hm 
-,i.i,.,wM o.deo'ler!1~1,kri,g1,g 
-,1.g 4'ld h,lllpe, o.den. dl h.-n ffyt. 

..... bog 

Farvel bedste : en historie om 
de mindste om at miste 

S. }edbog &omtu b«ktemor 1rd.d 
'"1cqn t"l'tf p6 de IJ)9<'gsm61 barflet 
1tiller om d9d8". h hY.d ..- d.d.n. hw,,rl°'" 

"'""'°" Men ikke i dag 

B, ledbog. P,gen kar m.,stet 1m tM.n:I 
Bobo. l'l'lot"""l,kketi.repi, .it..ntt'c:t«t 
Derfor beg,..., hun •llil ned I de d.des 

--
--
--

Gode 
eksempler 

Anbefaling vs. bogliste 
Artikelformatet rummer muligheden for at 
udforme artiklen som en bogliste. Dette 
anbefaler vi, når der er tale om anbefalinger 
af mange bøger. Når det gælder en 
anbefaling med en længere tekst f.eks. et 
enkelt værk eller et forfatterskab, anbefales 
det almindelige artikelformat. 
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FAQ 

1. Hvorfor skal man scrolle så meget?

Scroll er ikke længere en handling, man forsøger at undvige 
indenfor digitalt design. Dette skyldes flere faktorer. 
Væsentligt er det, at brugerne ikke finder denne handling 
svær, og at handlingen er den mest hyppige efter indlæsning 
af en side. 

Mere afgørende er det, at de mest besøgte tjenester benytter 
sig af store sidehøjder, eksempelvis TV2, DR, Politiken, Netflix, 
HBO, SVT Play, etc. 

2. Hvorfor er der så meget tom plads i artikler,
arrangementer og poster?

Tolerancer og luft omkring elementer er med til at gøre 
elementer forståelige og adskille disse fra hinanden. Dette gør 
afkodningen af brugergrænsefladen hurtigere og mere intuitiv. 
Vi stræber efter, at brugeren kan afkode fladen uden af 
“læse”. 

3. Er det muligt at lave boglister?

Ja, boglister kan etableres i nyheder samt på artikler. 

4. Hvorfor er det så lidt plads til menupunkter i topmenuen?

Der har været tradition for at fylde “genveje” i hovedmenuen, i 
stedet for at etablere en sund hierarkisk struktur. 

Designsystemet indeholder muligheden for en menustruktur i 
4 niveauer. Vi anbefaler, at dette hierarki starter udfra 5-6 
hovedmenupunkter. Men der findes en alternativ header, hvor 
menuen kan indeholde samme antal punkter som i tidligere 
design. 

5. Hvordan understøtter designet det lokale biblioteks
identitet?

Det lokale biblioteks identitet understøttes igennem 
integrationen af bibliotekets farveholdning samt logo. 
Programmør-biblioteker samt webmaster-biblioteker har 
yderligere mulighed for at udskifte systemets skrift. 

6. Hvorfor er billederne (særligt på forsiden) så store? Og
hvorfor er teksterne gemt væk?

Vi har forsøgt at skabe et udtryk, som følger de enkelte 
indholdstypers muligheder og begrænsninger bedst muligt. For 
nyhedernes og materialernes vedkommende har vi øget fokus 
på det visuelle for at gøre indholdet mere appellerende. 
Modsat har vi muliggjort arrangementer uden billeder, idet det 
ofte synes svært at finde billeder med kvalitet til disse. 
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7. Hvilke billedformater er designet baseret på?

Generelt kan man sige om billedformaterne, at webredaktøren 
ikke skal bekymre sig så meget om eksakte størrelser. Det 
vigtigste er at have lækre billeder i en stor opløsning. Flere af 
formaterne har enten en crop-funktion, hvor billedet kan 
klippes i den rette ratio, eller en fast bredde og fleksibel højde, 
således at billedet tilpasses de enkelte sider. 

For at billederne fungerer på f.eks. retina-skærme, er det 
essentielt, at kildefilen har et format, der er dobbelt så stort 
som det format, der vise i CMS’en. Det er størrelsen på 
kildefilen, som angivet i det følgende. 

8. Kan funktionaliteter fra forsiden også oprettes på andre
sider?

Ja, det er muligt at oprette funktionaliteter som f.eks. 
karussellen på andre sider end forsiden. 

9. Er det muligt at bytte om på eller fjerne elementer på
forsiden?

Der er implementeret et ’Panels-in-Place’-modul, som gør det 
muligt at flytte om på og fjerne forsideelementerne. Dette 
modul er tilgængeligt for både redaktør- og webmasterløsning. 

10. Hvor mange punkter er det muligt at have i topmenuen?

Designet har kun én topmenu. Topmenuen er venstrestillet og 
har plads til cirka 60 karakterer, svarende til f.eks. 5 
menupunkter à 12 karakterer. DDB anbefaler, at man for at 
skabe størst brugervenlighed, strukturerer menuen med korte 
termer/ord i 3-7 menupunkter, hvor 5 er det ideelle. 

11. Er det muligt at få vist arrangementer efter dato frem
for måned?

Ja, begge dele er muligt, lige som der kan vælges, om der 
vises 10, 15 eller 20 arrangementer på arrangementssiden. 

12. Hvordan kan indholdet struktureres?

Designet giver mulighed for at placere indhold i fire niveauer: 
1. niveau, hvor indholdet vises fra topmenuen
2. niveau, hvor indholdet vises fra en submenu
3. niveau, hvor indholdet vises fra en sidemenu
4. niveau, hvor indholdet vises fra en indskudt subsidemenu

13. Er det muligt at lave boglister?

Der er udviklet en funktion i nyhedsformatet, hvor man 
enten kan vælge et klassisk artikelformat, hvor tekst og 
billeder er i fokus, eller et listeformat, hvor tilknyttede 
materialer er det centrale. 

14. Er der indholdsformater i designet?

Ja, der er udviklet et nyt format til visning af licenser. 
Se mere her. 
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15. Skal man anvende det grå overlay på materialer i bog-
karrusel m.m.?

B14 har udviklet en løsning til visning af bog- og materiale-
forsider, hvor der kompenseres for dårlige indscaninger, 
varierende bogformater og forsider, hvor forfatter eller titel 
ikke fremgår tydeligt. Løsninger er at lægge et gradueret gråt 
lag oven på forsiden med forfatter og titel anført i hvidt. 

Meningerne har været delte om denne løsning. B14 har 
derfor tilføjet muligheden for, at overlay’et kan slås fra, 
således at det bare er de rene forsider, der vises i bog-
karruseller m.m. 

16. Hvorfor er billeder på temaer kun s/h?

Fordi det kan være svært at formidle et tema gennem et 
billede, så der skal teksterne være det bærende element. Og 
med et s/h overlay bliver udtrykket fra billederne mere roligt, 
hvilket får teksterne til at træde frem. 

17. Giver designet mulighed for at have info-menuen i højre
del af topmenuen?

Ja, der er to indstillinger for topmenuen. I den ene indstilling 
er topmenuen delt med søgefeltet, hvor menupunkterne er i 
venstre side og søgefeltet i højre side. Den anden indstilling 
ligner den nuværende i DDB CMS, hvor søgefeltet er placeret 
over topmenuen. Topmenuen i denne indstilling rummer en 
info-menu i højre side. 

18. Er det muligt at udskifte skriften?

Biblioteker på webmaster-løsningen kan vælge at udskifte 
skrifttypen. 

19. Kan man med det samme se sine lån osv., når man
logger ind?

Der er 24 timers forsinkelse på lånehistorik. Men de andre 
notifikationstal er direkte i headeren på alle 

sider, når man er logget ind. 
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	Værdierne tjener yderligere som strategiske rettesnore for 
	fremtidigt redesign og videreudvikling af DDB CMS. Design til DDB CMS er lavet ud fra fgende værdier: 
	Brugbarhed 
	Tilgængelighed / sl brugeroplevelse / service 
	Relation 
	Nærværende / bibliotekarers tilstedeværelse 
	Troværdighed 
	Tillidsvækkende / faglighed 
	Lokal forankring 
	Identitet / tilknytning 
	Inspiration 
	Bibliotekets rum / redaktionelt 


	Guidelines 
	Guidelines 
	Guidelines 

	Tanken med guidelines er at omsætte værdier og grundlæggende brugsscenarier til en overskuelig række af hovedprincipper for en designproces. 
	Disse principper fungerer som en konceptuel ramme eller 
	en serie af love, som benyttes i forbindelse med al design og 
	udvikling til DDB CMS for at understte, at den bedst mulige brugeroplevelse opnåes. 
	Fgende guidelines er udgangspunktet DDB CMS’ design: 
	Fgende guidelines er udgangspunktet DDB CMS’ design: 
	L
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	Figure

	Designsystemet 
	Designsystemet 
	Designsystemet 

	Arbejdet med et designsystem handler om at skabe visuel konsistens. Den overordnede komponent i systemet består af den visuelle identitet, hvilket typisk udspændes 
	af elementerne logo, skrift, farveholdning, billedestil og komposition. I DDB CMS er logo og farveholdning baseret på det enkelte biblioteks valg, hvilket g, at det resterende 
	system skal være robust og nedtonet. 
	system skal være robust og nedtonet. 

	Designsystemet gør funktioner og brugerens møde med grænsefladen let forståelig og intuitiv. Dette gøres ved at 
	etablere et ensartet regelsæt for hierarki, balancer, strelser, 
	skriftbehandling, knapper, indre og ydre afstande, systemets 
	respons osv. 
	respons osv. 

	I det følgende illustreres udvalgte regler fra designsystemet. 

	Principper for designsystemet 
	Principper for designsystemet 
	Principperne bag designet 
	Principperne bag designet 
	Designet til DDB CMS er baseret på de nyeste 

	designprincipper og –tendenser, og inspirationen er bl.a. 
	hentet fra Google og Netflix. 
	hentet fra Google og Netflix. 

	Designet er bl.a. baseret på fgende designprincipper: 
	Scrolling over clicking 
	Scrolling over clicking 

	Den øgede brug af mobile enheder har betydet, at scrolling er 
	blevet den foretrukne navigationsmetode. Et forhold, som alle 
	nye undersøgelser bekræfter, og som er en del af designet. 
	Micro interactions 
	Micro interactions 

	Et designgreb, der g livet lettere for brugerne og g det nemt for dem hurtigt at interagere med en grænseflade. Søgefacetternes folde ind/ud-knapper i det designet er eksempler på dette. 
	-

	Make it big (lad indholdet inspirere) 
	Make it big (lad indholdet inspirere) 

	Billeder og visuel kommunikation hjælper brugerne med at orientere sig og afkode et website. Samtidig skal brugerne 
	ikke overdynges med visuelle indtryk og muligheder. I stedet 
	for at have mange små elementer er elementerne stre, hvilket også understter den responsive visning. 
	Gestaltlovene 
	Gestaltlovene 
	I designet er det sikret, at de gængse og tidsle designprincipper overholdes. Gestaltlovene omfatter bl.a. loven om nærhed, lighed og lukkethed, som beskriver, hvordan mennesker opfatter og organiserer visuelle elementer for at skabe sammenhæng i det, vi ser. 
	Hovedpointen i gestaltlovene er perception. Den menneskelige 
	hjerne tænker i systemer, regler og sammenhænge. DDB 
	CMS’ design arbejder med disse love. 
	1. Loven om lighed 
	Denne lov beskriver, hvordan symboler, der ligner hinanden, vil opfattes som hørende sammen, og ligeledes vil symboler, 
	der adskiller sig fra hinanden, opfattes som værende forskellige. 
	2. Loven om nærhed 
	Denne lov beskriver, hvordan symboler i hinandens 
	umiddelbare nærhed vil opfattes som hende sammen. 
	3. Loven om lukkethed 
	Denne lov beskriver, hvordan symboler, der er indkapslet i en ramme eller et kontrastfyldt område, vil opfattes som 
	værende separate fra det omkringliggende indhold. 

	4. Loven om figur og baggrund 
	Denne lov beskriver, hvordan den mindste, 
	afgrænsede figurantegning vil blive opfattet som forgrund. 
	Dvs. at kontrastforholdet angiver vigtighed.
	1 

	Let afkodelige zoner, struktur og konventionel navigation 
	For at give brugerne en så sl oplevelse som muligt fges de konventioner inden for navigation og menustrukturer, som efterhånden er opstået, nu hvor internettet har nået en ’moden alder’. 
	Bibliotekerne har både IT-stærke og -svage brugere, og derfor 
	skal det være let for alle at benytte bibliotekernes websider. 


	Farvesammensætning 
	Farvesammensætning 
	Designsystemets farvesammensætning er fleksibel, men der 
	er dog nogle tilgængelighedskrav som g sig gældende.
	2 

	Farvesammensætningen betår af en primær og en sekundær 
	farve samt en tekstfarve. Den primære farve benyttes blandt 
	andet som baggrundsfarve i hovedmenuen, mens den 
	sekundære farve benyttes til at fremhæve handlingsknapper. 
	Man kan dog vælge, at den primære og den sekundære farve er den samme. 
	Tekstfarven kan defineres som en tilhørende såvel den 
	primære som den sekundære farve. Eftersom tekstfarven skal 
	være læsbar, giver systemet valget i mellem sort og hvid samt 
	den primære og den sekundære farve. 
	den primære og den sekundære farve. 


	Billeder 
	Billeder 
	Billeder 
	Nyheder 
	Titelbillede 

	904 px bredt og fri højde (således at billedets fulde 
	hdeformat altid vises). Her kan sættes mere end et billede ind samt video. 
	Listebillede 
	Listebillede 

	Crop-funktion ratio 16:9, min. størrelse 712 x 400 px. 
	Fremhævet nyhed på forside 
	Fremhævet nyhed på forside 

	Crop-funktion ratio 22:9, min. størrelse 1480 x 606 px. 
	Event 
	Event 
	Titelbillede 
	904 px bredt og fleksibel højde. 
	Listebillede 

	Crop-funktion ratio 16:9, min. størrelse 712 x 400 px. 
	Tema 
	Tema 
	Titelbillede 
	Crop-funktion ratio 22:9, min. størrelse 1480 x 370 px. 
	Listebillede Stort 
	Crop-funktion ratio 16:9, min. størrelse 1096 x 616 px. 
	Listebillede Lille 
	Crop-funktion ratio 16:9, min. størrelse 520 x 292 px. 
	Side 
	Titelbillede 
	Crop-funktion ratio 22:9, min. størrelse 1480 x 370 px. 
	Listebillede 
	Min. størrelse 1480 x 1110 px. 
	Bibliotek 
	Titelbillede  
	1480 x 606 px. 
	Tabroll 

	2248 x 750 px. 
	Personalebilleder 
	Crop-funktion ratio 16:9. 
	Min størrelse 710 x 400. 
	Logo 
	Logo 

	44 px x fleksibel bredde. 
	E-ressourcer 
	E-ressourcer 

	600 x 800 px. 
	Flere er allerede beskåret og kan hentes . 
	her
	her


	Hent billeder lovligt 
	Image Quest tillader, at deres 3 mio. fotos anvendes til ikke-kommercielle formål, bl.a. på biblioteker. Det er derfor oplagt at abonnere på denne licens og anvende deres billeder på DDB CMS. 
	Skrifttype 
	Skrifttype 
	Skrifttype 

	Zoneoverskrift 
	Fakt Pro Light 40/44 pt 
	Titler og rubrikker (stor) 
	Fakt Pro Semibold 30/34 pt 
	Rubrikker (små), mellemrubrikker 
	Fakt Pro Semibold 18/24 pt 
	Fremhævet brtekst og tabeloverskrift 
	Fakt Pro Semibold 14/20 pt 
	Brtekst, sidemenu, buttontekst og labels 
	Fakt Pro Normal 14/20 pt 
	Nyheder og arrangementer 
	Nyheder og arrangementer 
	En Stille Ild 
	En Stille Ild 
	En Stille Ild 

	Philip Kerr (2009) 
	Philip Kerr (2009) 
	Philip Kerr (2009) 
	Del af en serie 
	5. del af Berlin noir serien 

	Krimi. Bernie Gunther, før krigen kriminalinspektør i Berlin og nu en lidt blakket privatdetektiv, havner i 1950’ernes Argentina, hvortil tusindvis af naziforbrydere er flygtet. Her hjælper han det lokale politi med en mordsag, som stærkt minder om et uopklaret drab fra tiden hjemme i Weimarrepublikken 
	Figure
	Knapper 
	Rundede kanter 





	Elementer 
	Elementer 
	Elementer 

	Genvejsknapper 
	Rundede hjner, mulighed for varierende farve 
	Gradientoverlay 
	“Sort til transparant”-overlay, mulighed for 
	at skrive på billeder 
	Figure
	Arrangementer 
	I kasser 

	Elementer 
	Elementer 
	Elementer 

	Temaindgange 
	Rundede hjørner, mulighed for overlay 
	Figure
	1 
	1 
	2 


	Forside 
	Forside 
	Forside 

	Figure
	1) Fixed header 
	Vi arbejder med en fikseret header, hvilket gør, at de væsentligste funktioner såsom s og login er globalt tilgængelige. Brugeren kan således navigere igennem menuen, se samt 
	-

	logge ind, uanset hvor på platformen, denne befinder sig. 
	Dette understter, at langt fra alle besende kommer igennem forsiden samt at sidehder og scroll ikke bliver en hindring for navigationen. 
	2) Sektioner i bånd 
	Forsiden og andre landingsider er struktureret i horisontale bånd. Dette skaber en hurtigere visuel afkodning og adskiller 
	forskellige indholdstyper fra hinanden. Det er samtidigt 
	praktisk responsivt og giver mulighed for karruseller. 
	3) Teasere 
	3) Teasere 

	Forskellige indholdstyper gives forskellige teaservisninger. Dette markerer på den ene side deres indbyrdes forskellighed 
	og g på dem på den anden side let genkendelige på tværs af platformen. 
	3 
	3 

	Figure
	Den fikserede header er et bærende element og indholder 

	Forside 
	Forside 
	Forside 

	navigation, ser, log ind samt logo. 
	Menu 
	Menu 
	Menu 

	Farveholdningen er fleksibel og styres af redaktøren. 
	Log ind-felt og responsbeskeder foldes ud i forlængelse af headeren. 
	Header med 2 dæk 
	Figure


	Forside 
	Forside 
	Forside 

	Når gæsten er logget ind, bruges headeren til notifikationer og let adgang til brugerens profil og menu. 
	Menu 

	Header med 3 dæk 
	Sect
	Figure

	Figure
	I tilfælde hvor strukturen kræver en infomenu, kan redakten tilvælge en header i 3 dæk. 
	Dette giver 4-5 yderligere globale menupunkter med mulighed 
	for op til 3 niveauer under sig. Videre udvides seren i 
	bredden og et valg af materialetype tilføjes. 

	Forside 
	Forside 
	Forside 

	Nyheder 
	Nyheder 
	Nyheder 

	Figure
	Nyhedsbånd 
	Nyhedsbånd 
	Forsidens nyhedsbånd er en afgrænset 
	sektion, hvor et element er fremhævet med et stort billede. 
	Billederne i nyhedesbåndet har desuden en 
	hover-tilstand med manchet-tekst. 
	Tanken med dette bånd er at præsentere brugeren for indhold, uden at dette er 
	indpakket i en karrusel, hvor hver nyhed vises 
	selvstændigt. 
	At systemet svarer brugeren på dennes nysgerrighed, er et grundprincip for flere 
	komponenter. 
	Båndets grundlæggende design genbruges i 
	nyhedslister på tværs af platformen. 



	Forside 
	Forside 
	Forside 

	Det sker 
	Det sker 
	Det sker 

	Figure
	Arrangementer 
	Arrangementer 
	Arrangementsbåndet på forsiden giver overblik over udvalgte  arrangementer, som både kan vises med og uden billeder. 
	-

	I lighed med andre teaservisninger svarer 
	systemet tilbage på brugernes interaktion og giver i dette tilfælde yderligere oplysninger. 
	Båndets grundlæggende design genbruges i arrangementsvisninger på tværs af platformen.  



	Forside 
	Forside 
	Forside 

	Materialer 
	Materialer 
	Materialer 

	Figure
	Materialebåndet 
	Materialebåndet 
	Materialetbåndet har en valgfri mk gradient. 
	Tanken med gradienten er at give et roligt og 
	ensartet udtryk til materialeforsider af 
	vekslende kvalitet. Samtidigt muligg laget at vi kan skrive læsbart på forsiderne. 
	Ved interaktion gives mulighed for at gå til materialet samt at reservere. 
	Båndets udtryk går på tværs af platformen. 

	Figure
	Materialevisningen 
	Figure

	Det afgende i forbindelse med materialevisningen har været at gruppere de 
	Det afgende i forbindelse med materialevisningen har været at gruppere de 
	-

	eksisterende oplysninger på en overskuelig 
	måde samt at ge handlingsknapperne 



	Materiale 
	Materiale 
	Materiale 
	tydelige. 

	Generel 
	Generel 
	Generel 

	Figure


	Responsivt 
	Responsivt 
	Responsivt 

	Figure
	Responsivitet 
	Responsivitet 
	Responsivitet beskæftiger sig med, hvordan et website tilpasser sig forskellige skærmstrelser. Antallet af forskellige skærmstrelser er enormt og st voksende. Det er derfor utopisk at tro, at man kan have fuld kontrol over, hvordan ens site fremstår på alle skærmstrelser. Men det er vigtigt, at sitets funktionalitet og forståelse ikke går tabt, og at principperne for navigation og UI overholdes på tværs af strelser. 
	Kongstanken i responsivt design er en prioritering af plads og funktioner fra det bedste til værste scenarie rent pladsmæssigt. 

	Mk gradient 
	Figure

	Den mke gradient anbefales, idet denne muligg skrift på billedet og derved g billede, titel og manchet til en enkelt komponent. 
	Den mke gradient anbefales, idet denne muligg skrift på billedet og derved g billede, titel og manchet til en enkelt komponent. 


	Gode 
	Gode 
	Gode 
	Læs mere her 
	Læs mere her 
	Læs mere her 




	eksempler 
	eksempler 
	eksempler 

	Figure
	Struktur 
	Struktur 
	Det anbefales at strukturere hovedmenuen med 5-6 punkter i stil med dette. 

	Bibliotekslisten 
	Figure

	Bibliotekslisten kan bygges som såvel undermenu som liste. 
	Bibliotekslisten kan bygges som såvel undermenu som liste. 
	-

	Undermenuen anbefales i tilfælde af 


	Gode 
	Gode 
	Gode 
	maksimalt tre biblioteker. 


	eksempler 
	eksempler 
	eksempler 

	Figure
	Listen anbefales ved minimum tre biblioteker. 
	Listen anbefales ved minimum tre biblioteker. 

	P
	Figure


	Gode eksempler 
	Gode eksempler 
	Gode eksempler 
	Anbefaling vs. bogliste 
	Artikelformatet rummer muligheden for at udforme artiklen som en bogliste. Dette anbefaler vi, når der er tale om anbefalinger af mange ber. Når det gælder en anbefaling med en længere tekst f.eks. et enkelt værk eller et forfatterskab, anbefales det almindelige artikelformat. 
	FAQ 
	1. Hvorfor skal man scrolle så meget? 

	Scroll er ikke længere en handling, man forser at undvige 
	indenfor digitalt design. Dette skyldes flere faktorer. Væsentligt er det, at brugerne ikke finder denne handling svær, og at handlingen er den mest hyppige efter indlæsning 
	af en side. 
	af en side. 

	Mere afgørende er det, at de mest besøgte tjenester benytter sig af store sidehøjder, eksempelvis TV2, DR, Politiken, Netflix, HBO, SVT Play, etc. 
	2. Hvorfor er der så meget tom plads i artikler, arrangementer og poster? 
	2. Hvorfor er der så meget tom plads i artikler, arrangementer og poster? 

	Tolerancer og luft omkring elementer er med til at ge elementer forståelige og adskille disse fra hinanden. Dette 
	gør afkodningen af brugergrænsefladen hurtigere og mere intuitiv. Vi stræber efter, at brugeren kan afkode fladen uden 
	af “læse”. 
	af “læse”. 
	3. Er det muligt at lave boglister? 
	Ja, boglister kan etableres i nyheder samt på artikler. 
	4. Hvorfor er det så lidt plads til menupunkter i topmenuen? 
	Der har været tradition for at fylde “genveje” i hovedmenuen, i 
	stedet for at etablere en sund hierarkisk struktur. 
	Designsystemet indeholder muligheden for en menustruktur 
	i 4 niveauer. Vi anbefaler, at dette hierarki starter udfra 5-6 
	hovedmenupunkter. Men der findes en alternativ header, hvor 
	menuen kan indeholde samme antal punkter som i tidligere design. 

	5. Hvordan understter designet det lokale biblioteks identitet? 
	Det lokale biblioteks identitet understtes igennem integrationen af bibliotekets farveholdning samt logo. Programm-biblioteker samt webmaster-biblioteker har 
	yderligere mulighed for at udskifte systemets skrift. 
	6. Hvorfor er billederne (særligt på forsiden) så store? Og hvorfor er teksterne gemt væk? 
	Vi har forsøgt at skabe et udtryk, som følger de enkelte indholdstypers muligheder og begrænsninger bedst muligt. For nyhedernes og materialernes vedkommende har vi øget 
	fokus på det visuelle for at ge indholdet mere appellerende. Modsat har vi muliggjort arrangementer uden billeder, idet det 
	ofte synes svært at finde billeder med kvalitet til disse. 
	FAQ 
	FAQ 

	7. Hvilke billedformater er designet baseret på? 
	Generelt kan man sige om billedformaterne, at webredakten 
	ikke skal bekymre sig så meget om eksakte størrelser. Det 
	vigtigste er at have lækre billeder i en stor oplning. Flere af formaterne har enten en crop-funktion, hvor billedet kan 
	klippes i den rette ratio, eller en fast bredde og fleksibel højde, 
	således at billedet tilpasses de enkelte sider. 
	således at billedet tilpasses de enkelte sider. 

	For at billederne fungerer på f.eks. retina-skærme, er det 
	essentielt, at kildefilen har et format, der er dobbelt så stort 
	som det format, der vise i CMS’en. Det er strelsen på 
	kildefilen, som angivet i det følgende. 
	kildefilen, som angivet i det følgende. 

	8. Kan funktionaliteter fra forsiden også oprettes på andre sider? 
	Ja, det er muligt at oprette funktionaliteter som f.eks. karussellen på andre sider end forsiden. 
	9. Er det muligt at bytte om på eller fjerne elementer på forsiden? 
	9. Er det muligt at bytte om på eller fjerne elementer på forsiden? 
	Der er implementeret et ’Panels-in-Place’-modul, som g det 
	muligt at flytte om på og fjerne forsideelementerne. Dette 
	modul er tilgængeligt for både redakt- og webmasterlning. 
	10. Hvor mange punkter er det muligt at have i topmenuen? 
	Designet har kun én topmenu. Topmenuen er venstrestillet og har plads til cirka 60 karakterer, svarende til f.eks. 5 menupunkter à 12 karakterer. DDB anbefaler, at man for at skabe stst brugervenlighed, strukturerer menuen med korte termer/ord i 3-7 menupunkter, hvor 5 er det ideelle. 
	11. Er det muligt at få vist arrangementer efter dato frem for måned? 
	Ja, begge dele er muligt, lige som der kan vælges, om der vises 10, 15 eller 20 arrangementer på arrangementssiden. 

	12. Hvordan kan indholdet struktureres? 
	Designet giver mulighed for at placere indhold i fire niveauer: 
	1. 
	1. 
	1. 
	niveau, hvor indholdet vises fra topmenuen 

	2. 
	2. 
	niveau, hvor indholdet vises fra en submenu 

	3. 
	3. 
	niveau, hvor indholdet vises fra en sidemenu 

	4. 
	4. 
	niveau, hvor indholdet vises fra en indskudt subsidemenu 


	13. Er det muligt at lave boglister? 
	Der er udviklet en funktion i nyhedsformatet, hvor man enten 
	kan vælge et klassisk artikelformat, hvor tekst og billeder er 
	i fokus, eller et listeformat, hvor tilknyttede materialer er det 
	centrale. 
	centrale. 

	14. Er der indholdsformater i designet? 
	Ja, der er udviklet et nyt format til visning af licenser. 
	Se mere her. 
	Se mere her. 
	Se mere her. 
	Se mere her. 


	FAQ 

	15. Skal man anvende det grå overlay på materialer i bogkarrusel m.m.? 
	-

	B14 har udviklet en lning til visning af bog- og materialeforsider, hvor der kompenseres for dårlige indscaninger, varierende bogformater og forsider, hvor forfatter eller titel 
	-

	ikke fremgår tydeligt. Løsninger er at lægge et gradueret gråt 
	lag oven på forsiden med forfatter og titel anft i hvidt. 
	Meningerne har været delte om denne lning. B14 har derfor 
	tilføjet muligheden for, at overlay’et kan slås fra, således at 
	det bare er de rene forsider, der vises i bog-karruseller m.m. 
	16. Hvorfor er billeder på temaer kun s/h? 
	16. Hvorfor er billeder på temaer kun s/h? 

	Fordi det kan være svært at formidle et tema gennem et billede, så der skal teksterne være det bærende element. Og 
	med et s/h overlay bliver udtrykket fra billederne mere roligt, 
	hvilket får teksterne til at træde frem. 
	hvilket får teksterne til at træde frem. 
	17. Giver designet mulighed for at have info-menuen i hre del af topmenuen? 
	Ja, der er to indstillinger for topmenuen. I den ene indstilling er topmenuen delt med sefeltet, hvor menupunkterne er i venstre side og sefeltet i hre side. Den anden indstilling ligner den nuværende i DDB CMS, hvor sefeltet er placeret over topmenuen. Topmenuen i denne indstilling rummer en info-menu i hre side. 
	18. Er det muligt at udskifte skriften? 
	Biblioteker på webmaster-lningen kan vælge at udskifte 
	skrifttypen. 

	19. Kan man med det samme se sine lån osv., når man logger ind? 
	Der er 24 timers forsinkelse på lånehistorik. Men de andre 
	notifikationstal er direkte i headeren på alle 
	sider, når man er logget ind. 
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