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Spørgsmål: 

 
Hvornår skal man have valgt identitetsfarve? 

Det korte svar er, at det kan I gøre helt op til lanceringen af det nye site. Identitetsfarven kan 

udskiftes så tit man vil. Mange kommuner har en farvepalette biblioteket skal arbejde inden for, 

men inden for den er der ofte flere farver at vælge imellem. I kan teste farverne af, når I får et 

staging site, men I kan også allerede nu prøve at lege med at vælge en farve og se på, hvordan den 

tager sig ud i de forskellige gradienter (80%, 60% etc – link til zeroheight forklaring på det med 

gradienterne Farver · Det Digitale Folkebibliotek (zeroheight.com)).  

 

Hvad definerer to lag i logoet? 
To lag i logoet skal forstås som en tekst der er fordelt på to linjer. Grunden til at vi anbefaler to lag 

er, at pladsen til logoet gør, at meget lange logoer bliver meget små, mens logoer på to linjer 

fungerer bedre i det nye design. Læs mere her (Farver · Det Digitale Folkebibliotek (zeroheight.com)   

 

Hvorfor skal billederne være i høj opløsning? 
Vi anbefaler at få taget billeder i høj opløsning og med luft i siderne, fordi det gør det lettere at 

bearbejde og beskære billederne efterfølgende, så der er lidt at tage af uden at det går ud over 

kvaliteten. I forhold til konkrete billedstørrelser melder vi dem ud, når vi ved mere om hvordan det 

endelige layout ser ud.   

 

Bliver sitet langsommere når man uploader store billeder?  

Hvis man vælger at gemme billederne i 72 dpi inden man uploader er det godt, men det er ikke vores 

oplevelse, at det er et problem, hvis billederne er i højere opløsning ift. performance. 

 

Hvem skal drifte og supportere den nye hjemmeside? 
Vi har indgået en aftale om midlertidig drift i overgangsperioden. Hvem der skal løfte driftsopgaven 

på sigt er endnu ikke afklaret.  

Ønske om at kunne ringe/skrive til en ressource-person i DDF sekretariatet ved 

konkrete spørgsmål. 
I er altid velkommen til at kontakte os. Vi har dog begrænsede ressourcer i sekretariatet. Vi 

opfordrer derfor til at I danner nogle netværk og hjælper hinanden. Vi arbejder ligeledes med at 

definere en supportfunktion.   

https://zeroheight.com/30ac0f1c1/v/latest/p/8322bf-farver
https://zeroheight.com/30ac0f1c1/v/latest/p/8322bf-farver


 

Ønske om et intro-kursus. 
Dette er et ressourcespørgsmål. Der er desværre ikke afsat ressourcer til at lave introkurser. Det er 

her, vi håber at pilot- og ambassadørbibliotekerne vil gå forrest og at bibliotekerne vil aktivere deres 

netværk og hjælpe hinanden igennem processen. Vi kommer gerne ud til regionale møder, men kan 

ikke tilbyde deciderede kurser. 

Forslag om at benytte introduktions-videoer fra eKurser.nu og kæde dem sammen 

med e-ressourcerne.  

Kurserne fra eKurser.nu ligger i brønden, så man vil kunne knytte dem til artiklerne som relateret 

materiale i en materialekomponent, ligesom man kan embedde videoerne i artiklen, men for 

nuværende er der ingen planer om at lave en særskilt visning af eKursers videoer. 

Kommer BPI med i Folkebibliotekernes CMS? 

I første omgang laver vi et api til indholdsdeling, så artikler osv. kan trækkes fra hjemmesiden over til 

Biblioteket app’en. Et decideret BPI som vi kender det i dag, hvor bibliotekerne kan trække artikler 

fra hinandens hjemmesider, er et særskilt projekt, som vi først går i gang med når vi er i luften med 

Folkebibliotekernes CMS, men vi har afsat midler til det i budgettet.  

Nyt om Kampagne PLUS? 
Der kommer et kampagnemodul i Folkebibliotekernes CMS, som kan omtrent det samme som 

Kampagne PLUS ift. at tilføje triggers for, hvornår de bliver vist på søgeresultatet. 

Den anden anvendelse af Kampagne PLUS, hvor den bruges ikke så meget til egentlige kampagner, 

men til noget der mere ligner servicemeddelelser, vil ikke blive løftet af det kommende 

kampagnemodul men derimod bliver der i formidlingsprojektet udviklet både en bannerkomponent 

og servicemeddelelser. 

Er der et max antal menupunkter i hovedmenuen? 
Nej, men der er begrænset plads ligesom der er i dag. den primære forskel på det nuværende og det 
nye design er, at der ikke længere er mulighed for to niveauer i hovedmenuen. I stedet bliver 
menuen nu til en “burgermenu”, hvis der kommer flere end 6 punkter på.   
 

Ønske om en “pressemeddelelse” om alle de nye ting til hjemmesiden til brug i den 

lokale formidling. 
Det er en god ide, vi får produceret en artikel som I kan genbruge. 

 

Ønske om et redaktørvenligt statistikmodul 
Al statistik opsamles af Mapp (tidl. Webtrekk). Der er pt ingen planer om at lave et særskilt 

statistikmodul til redaktører. 

 

Er pilotbibliotekerne blevet udpeget? 

Vi forhandler med et stort bibliotek om at gå forrest. Det er et stort arbejde vi beder dem om, men 

det vil være hensigtsmæssigt at få CMS’en testet på et stort bibliotek med mange afdelinger, 

redaktører og arrangementer. Derefter skal vi finde to mindre biblioteker og der er mange hensyn at 

tage til både størrelse, geografi, hostingplan, billetudbyder etc. 



 

Er der planer om at genoptage spørgegruppens arbejde her efter sommerferien? 
Når vi har valgt leverandør til formidlingspakken, skal vi holde nogle involverende workshops. Der vil 

vi invitere nogle fra spørgegruppen – afhængigt af emne. Vi har referater og chat fra alle møder i 

spørgegruppen, som også har indgået i udbudsmaterialet. Ved konkrete spørgsmål om diverse er det 

også tanken at involvere spørgegruppen, men det bliver mere ad hoc og ikke som en fast 

møderække. Når der er valgt en leverandør, melder vi ud til spørgegruppen om det videre forløb. 
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