
Kort introduktion til
Folkebibliotekernes CMS



HVORFOR ER DET 
NØDVENDIGT MED 
NYT CMS?
— Next-programmet er en nyudvikling af folkebibliotekernes 

hjemmesideløsning – men hvorfor skal vi have nyt cms?

Det skal vi fordi:
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— I slutningen af 2023 vil den platform (Drupal), som den 
nuværende hjemmeside (DDB CMS) er baseret på, ikke 
længere modtage kode- eller sikkerhedsopdateringer. Det 
betyder, at den vil være mulig at hacke og ikke bliver 
opdateret. 

— Designet og brugeroplevelsen er forældet på den gamle 
hjemmeside.

— Det tekniske setup er forældet på den gamle hjemmeside, 
som gør det svært at lave de ønskede nye funktionaliteter. 



HVAD FÅR MAN MED 
DEN NYE 
HJEMMESIDE?

SIDE 3

— Den nye løsning, vil være bygget op af flere lag. Det betyder, at 
man hurtigere og nemmere kan rette fejl. 

— Den bliver mere visuelt appellerende.

— Det er en nyere version af den samme cms-løsning, som I 
arbejder i nu (Drupal). Det betyder, at meget vil ligne det I 
kender, men at løsningen giver nye muligheder, som kan 
medføre ændringer. Strukturen og designet er nyt, så på den 
nye hjemmeside skal man også gentænke opbygningen. 

— Den nye hjemmeside er ikke integreret med et billetsystem, 
som I kender det i dag, men giver mulighed for at benytte 
Place2book eller en anden billetudbyder, som vil passe til 
CMS’ets løsning. 

— Alt lever op til GDPR- og tilgængelighedskrav.



ANDERLEDES 
SØGEFUNKTION TIL AT 
STARTE MED
— DBC har udviklet Simple Search-søgemaskinen, som den nye 

hjemmeside bliver baseret på. Simple Search-søgemaskinen gør 
det muligt at få resultater selvom man ikke har stavet korrekt 
og ligner det, vi kender fra eksempelvis Google, hvor der 
kommer forslag til, hvad man vil søge efter. Simple Search giver 
mulighed for at søge specifikt på forfatter, titel og emne. 

— Simple Search giver forventeligt bedre rankering af 
søgeresultatet og hurtigere svartider. Søgemaskinen er den 
samme som den Bibliotek.dk kommer til at bruge. 

— Simple search-søgemaskinen understøtter ikke CQL-
søgesproget, som I bruger i dag og understøtter kun en del af de 
filtre, vi kender fra i dag. DBC er i gang med at udvikle en anden 
søgemaskine, som kan understøtte mere komplekse søgninger. 
Hvad vi præcist kan med den nye søgemaskine, ved vi først 
med sikkerhed ved udgangen af 2022. Vi forventer at den nye 
søgemaskine skal understøtte karruseller og andre redaktionelle 
behov. 
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HVORDAN KOMMER 
DET TIL AT SE UD?

— Designkonceptet henter inspiration fra bogpapirets farver og 
folder, og bruger samtidig det lokale biblioteks farve til at give 
liv og plads til den lokale identitet. 

— Værdiordene for designet er: Nærværende, Professionelt, 
Brugbart (Troværdigt og intuitivt at anvende for slutbrugeren) 
og Inspirerende. 

— For at overholde alle tilgængelighedskrav anvender designet 
aldrig tekst oven på billeder.

— Sitet benytter 3 forskellige skrifttyper, som ikke er 
licensbelagte.

— I kan udforske designet via 
https://zeroheight.com/30ac0f1c1/p/30dbec-det-digitale-
folkebibliotek
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https://zeroheight.com/30ac0f1c1/p/30dbec-det-digitale-folkebibliotek


HVORNÅR ER DET 
FÆRDIGT?

— Fra starten af 2023 kan flytningen (migreríngen) af den gamle 
hjemmeside begynde – hvis den nuværende tidsplan holder.

— Først vil udvalgte testbiblioteker tage den nye hjemmeside i 
brug og så følger resten.

— Der kommer en plan for, hvornår det enkelte bibliotek skal 
flytte over på den nye hjemmeside.
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TÆNK PÅ FLYTNINGEN 
SOM EN FYSISK 
FLYTNING TIL ET 
NYBYGGET HUS
— Det bliver hårdt og tidskrævende.

— Der vil være fejl og mangler, man først opdager, når man er 
flyttet ind.

— Det kan være, at der stadig mangler nogle paneler eller at blive 
malet.

— Det er en chance for at få ryddet op og starte på en frisk. 

— Det er nyt, lækkert og rummer en masse muligheder.
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RYD OP!

— I kan med fordel begynde rydde op på jeres eksisterende 
hjemmeside.

— Er alle jeres tekster opdaterede?

— Er der nogle artikler, der aldrig bliver læst?

— Kan I tænke strukturen og opbygningen mere brugervenligt?
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HVAD SKER DER SÅ 
NU?

— Følg med på detdigitalefolkebibliotek.dk

— Skriv dig op til nyhedsbrevene fra Det Digitale Folkebibliotek

— Deltag i fyraftensmøder om Next-programmet
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