
 

 
          

 

 

 
 

  
  

    
  

 
 

   

    
  

  

   
  

     

 
    

  
  

 
 

  

    
  

 

   
  

DET DIGITALE 
FOLKEBIBLIOTEK 

FAQ: Designsystemet 

UX OG DESIGN 

Hvordan kommer app og hjemmeside til at spille sammen rent UX-mæssigt? Kommer 
mobilversionen til at være samme produkt som appen?  
Det vil i første omgang ikke være det samme. Vi binder produkterne og UX sammen de 
steder, hvor det er muligt, og hvor det vurderes hensigtsmæssigt. Eksempelvis vil ikoner, 
huskelister og brugerprofil være de samme.  

Vil designet ikke allerede være umoderne, når vi kan tage det i brug i 2023? 
Grunddesignet er i sig selv relativt neutralt, da det er afgørende, at bibliotekernes indhold 
og lokale brand står tydeligt frem. Dermed forventes det, at I selv på bibliotekerne kan 
sørge for, at udtrykket er relevant. Er der elementer, der bliver umoderne før lanceringen, 
muliggør et dynamisk designsystem, at man nemmere kan udskifte delelementer. 

Bliver der arbejdet med et specifikt design til børnebiblioteket? 
Nej, der arbejdes ikke med børn som målgruppe på de lokale hjemmesider. De 
redaktionelle sider på hjemmesiden. 

Hvad med video? Det ville være fedt at tænke video ind som et design-grundelement. 
I udviklingen af de redaktionelle sider, kommer vi til at arbejde med, hvordan det er 
hensigtsmæssigt at integrere video. 

Noget af det fede ved den nuværende side er, at man også kan lave store billeder på 
undersider. Bliver dette fortsat muligt? Kig på silkeborgbib.dk/boern for et eksempel. 
Det bliver muligt at arbejde med forskellige størrelser af illustrationer og billeder. Det 
bliver specificeret i arbejdet med de redaktionelle sider. 

Er der tanker om at gøre opsætning af (for)sider nemmere for redaktører via noget 
drag'n'drop? 
I forbindelse med arbejdet med de redaktionelle sider, undersøger vi, hvilke muligheder 
Drupal 9 skaber for at gøre det redaktionelle arbejde nemmere. 

Idéen med stakken af materialer: Kan forreste billede shuffles eller er det statisk? 
Det er tanken, at det skal kunne shuffles. 

Bliver der noget karrusel-agtigt? 
Ja 
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DET DIGITALE 
FOLKEBIBLIOTEK 

Så vidt jeg kan se, er der ikke lavet accordionelementer i designet. Er det på vej? 
Vi arbejder med det på materialevisninger. 

Det er vigtigt for os, at det er muligt at integrere video og streaming direkte i 
brugergrænsefladen på forsiden, så vi ikke skal hente videoen eller streame fra en 
tjeneste (Youtube eller andet). Vi vil gerne have formidlingsvideoer og direkte streaming 
af events, så slipper vi for at skulle sætte noget kode ind fra eksempelvis Facebook. 
Vi tager jeres input med i forbindelse med arbejdet med de redaktionelle sider. 

Kan man indsætte podcasts eller lydfiler direkte i brugergrænsefladen på forsiden? 
Vi tager jeres input med i forbindelse med arbejdet med de redaktionelle sider. 

KOMMENTARER OG SPØRGSMÅL TIL DESIGNET 

I hvilket omfang, er der pt. mulighed for at give input til designelementer? Og eventuelt 
hvordan? 
I kan sende kommentarer og input til designet via mailen 
kontakt@detdigitalefolkebibliotek.dk. Vi samler spørgsmål og svar i denne FAQ. 
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