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PRAKTISK
— Sluk jeres kameraer

— Slå lyden fra

— Kommentér i chatten

— Spørgsmål og kommentarer i chatten vil blive samlet op. Nogle bliver 
besvaret i dag, andre bliver samlet sammen og fulgt op på på fremtidige 
dialogmøder.

— Mødet vil blive filmet og adgang til optagelserne sendt til jer pr. mail.

— Vi anbefaler fuld skærm.

SIDE 2



DAGSORDEN 
Introduktion til mødet
Hvad omhandler biblioteksformidlingspakken 
Status på NEXT 
Kort introduktion til designet – særligt fokus på ”cards”
Fokus på:

- Navigation
- Taksonomi
- Forsider og servicebesked
- Sektionssider/navigationssider
- Artikelsider nyhedskomponenten
- Filialer
- Kalender
- Digitale licenser
- Praktisk/hjælpeside
- Redaktionel søgning
- Materialekomponenten
- Sprog

Migrering
Processen herfra
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BIBLIOTEKS-
FORMIDLINGSPAKKEN
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— Dupal backend som I vil kunne genkende.

— Ikke så mange integrationer til den underlæggende infrastruktur.

— Udvikling af design som ikke findes i designsystemet i dag.

— Folkebibliotekernes CMS er baseret på det nuværende DDB CMS. 

— Der ud over er der foretaget:

— En UX-analyse af DDB CMS som kan findes her: 
https://detdigitalefolkebibliotek.dk/nyheder/next/nyt-grunddesign-
laes-reviewet-af-bibliotekernes-nuvaerende-hjemmesideloesning

— Involvering af ”Spørgegruppen” som består af biblioteksansatte fra 
over 20 forskellige biblioteker. Der blev afholdt i alt 9 online 
workshops hvor vi gennemgik forskellige emner. Resultaterne fra 
disse workshops har dannet baggrund for det kommende udbud. 

— Vi planlægger en ny BPI – dele af den udvikles i formidlingspakken. 

https://detdigitalefolkebibliotek.dk/nyheder/next/nyt-grunddesign-laes-reviewet-af-bibliotekernes-nuvaerende-hjemmesideloesning


2021 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3

Basisplatformen

Søgning 

Biblioteksformidling

Tilretninger

Uddannelse og migrering

Overgang til nyt site 

Testbiblioteker går live 

STATUS PÅ NEXT

Lånerstatus og brugerprofil 

Designsystem

Reader/player, gridvisning

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter




DESIGNSYSTEMET 

Logo, Farver og Cards

Se designsystemet på: 
https://zeroheight.com/30ac0f1c1/p/3
0dbec-det-digitale-folkebibliotek

Stor fokus på tilgængelighedsprincipper 
– fx ingen tekst ovenpå billeder. 
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I kan overveje:

Om jeres logo har et egnet 
format til headeren.

Om jeres identitetsfarve er 
egnet – lys gul kan fx være 

svært at arbejde med

https://zeroheight.com/30ac0f1c1/p/30dbec-det-digitale-folkebibliotek


VI ER I PROCES!

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Alt hvad der bliver fremlagt om sidetyper, moduler osv. er forslag der er i proces! Ikke ret meget er endeligt og det kan være svært at besvare spørgsmål om små detaljer. 



Navigation
I designet anbefales der max 5 menupunkter. Men hvor mange der 
reelt kan være afhænger af skærmstørrelsen. /116776-
header/b/8690ed
Vi skal udvikle erstatning for header niveau 2 og ”venstremenuen”

Bibliotekerne redigerer i ret store mængder indhold, derfor skal 
navigationen muliggøre god navigation i meget indhold. 

Hovedmenu i 2 niveauer

Venstremenuen

Jeg sender jer oplæg til 
den nye 

navigationsstruktur så 
snart den er udviklet –

derefter kan I begynde at 
strukturere jeres indhold 
og ”mappe” det gamle 
site op mod det nye. 

https://zeroheight.com/30ac0f1c1/p/116776-header/b/8690ed


TAKSONOMI

SIDE 9

Tags er i dag synlige for brugerne – dette bibeholdes
Der skal også udvikles en ny automatisk ”tag-side” som fx: 
https://www.aakb.dk/taksonomi/tags/unge

Der skal være nemmere for jer at få overblik over eksisterende 
tags og lettere at slette og redigere i tags 

I kan overveje:
Brug få, udvalgte tags 

som kan bruges på meget 
indhold – fx ”Børn” eller 

”Studieliv”. 

https://www.aakb.dk/taksonomi/tags/unge


Forsider og 
servicebesked

• Designforslag på den nye forside: 
https://zeroheight.com/30ac0f1c1/p/24cea7-forside

• Den nye forside skal være fleksibel, så bibliotekernes forsider 
ikke bliver alt for ens. 

• Der skal udvikles flere ”forside-heros” – fokus på et 
arrangement, en søgning, nyheder eller på ”mange ting på én 
gang”.

• Brugerne skal ikke være i tvivl om, at de er på en forside. 

Ny funktion – servicemeddelelse: placerer 
sig ovenpå det øvrige indhold der hvor det 
giver mening. 

Jeg sender oplæg på 
forside-heroes så snart de 
er udviklede – derefter kan 

I begynde at planlægge 
jeres nye forside

https://zeroheight.com/30ac0f1c1/p/24cea7-forside


NAVIGATIONSSIDER
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Designforslag: https://zeroheight.com/30ac0f1c1/p/609491-navigationsside

Navigationssider skal hjælpe brugeren med at navigere videre i sitet. 
En slags indgang til et tema eller et ”univers”.

Men da navigationssiden skal erstatte de nuværende sektionssider, er der behov for at 
gøre sidetypen mere fleksibel og inspirerende/visuel end det nuværende forslag. 

I kan overveje:

Hvilke ”universer” vil I gerne 
arbejde med? Fx Familie-

univers, Studieunivers, 
Science fiction osv. 

https://zeroheight.com/30ac0f1c1/p/609491-navigationsside


ARTIKELSIDER OG 
NYHEDSKOMPONENTEN

• Artikelsiderne erstatter både nuværende artikler og nyheder.

• En artikelside skal altså både kunne sættes op som en 
formidlingsartikel med mange billeder osv. og som en mere 
tekstbaseret nyhed.

• Ideen er, at en artikel skal kunne være en ”nyhed” i en periode og 
vises i nyhedskomponenten: 
https://zeroheight.com/30ac0f1c1/p/759030-
nyheder/b/529ccd
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I kan overveje:

Hvordan I definerer hvad der 
er en ”nyhed”

https://zeroheight.com/30ac0f1c1/p/759030-nyheder/b/529ccd


Filialer
• Mange brugere kommer direkte fra Google og ind på filial-

siderne – fx ”Horsens bibliotek åbningstid”

• Derfor er filial-siderne sekundære forsider (bagindgange) til 
sitet. 

• Det skal afspejle sig i designet – mere fokus på at vise 
filialens identitet

• Selvfølgeligt også plads til alt det ”praktiske”

• Der er ikke lavet designforslag 

I kan overveje:

Om I har billeder der viser 
jeres biblioteker fra deres 
bedste side – gerne med 

mennesker på. 
Overvej at få taget nye
billeder – det er en god 

investering. 



KALENDEREN
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Ikke lavet nyt designforslag, men det er mange forbedringsforslag til den nye kalender: 

• Bedre mulighed for at vise en samarbejdspartners oplysninger på arrangementet.
• Bedre opsætning af gentagne arrangementer.
• Man skal kunne filtrere arrangementer i flere niveauer, fx ”Børn” – ”0-3 årige”. 
• 2 typer af  kategorier – en fælles national og jeres egne lokale kategorier. Vil give bedre statistik.
• Løsning på arrangementer som ”altid er der”. Fx udstillinger og værksteder. 

Der er også en stor ændring som (måske) gør jeres arbejde lidt mere besværligt:

• I DDB CMS er der en dyb integration til PlaceToBook – denne løsning kan ikke kopieres i Folkebibliotekernes CMS. 
• Det skyldes først og fremmest, at vi ikke kan agere markedsforvridende – vi MÅ ikke give nogle kommercielle 

leverandører særlige fordele.
• I stedet udvikler vi et ”abstraktionslag” – et simpelt API som alle potentielle billetleverandører kan integrere op mod. 
• De betyder, at mange af jer snart skal i gang med at vælge ny billetleverandør – det skal være nogle der er villig til at 

integrere til vores API.
• Det KAN også betyde, at der er oplysninger der ikke længere kan vises i CMS’et – fx om et arrangement er udsolgt eller 

hvor mange billetter der er tilbage. Dette kræver tilbageflow fra billetleverandøren. 

Vi melder tilbage til jer så 
snart der er et API klar som 

billetleverandørerne kan 
kigge på



DIGITALE LICENSER
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Der er heller ikke udarbejdet designforslag til denne del. 

• Forventningen er, at vi i det store hele kopierer den nuværende løsning –
dog med et par forbedringer:

• Når vi udvikler cards med digitale licenser bliver det nemmere at knytte en 
specifik licens til noget andet redaktionelt indhold. 

• Vi arbejder i et andet projekt på at finde midler til at forbedre selve 
beskrivelsen/indholdet på licenssiderne – gøre den mere inspirerende ved 
at give brugerne et bedre indblik hvilken type indhold der ligger i licensen. 
Hvis I kunne tænke jer at være med i det projekt, så meld jer ind i 
Licensnetværket: https://www.facebook.com/groups/477891257017567

-Tag et grundigt kig på hvordan I kan 
optimere licenserne så flere brugere 
ser dem og kommer i gang med at 

bruge dem.
-Udvælg evt. et par licenser og 

fokuser på at finturne dem. 
-Overvej hvad I kalder de digitale 

ressourcer – mange unge forstår fx 
ikke hvad forskellen er på 

biblioteket og eBiblioteket – i deres 
verden er alt først og fremmest 

digitalt. 

https://www.facebook.com/groups/477891257017567


PRAKTISK/HJÆLPESIDE
• Ny sidetype som vi påtænker at introducere.

• I har meget ”praktisk information” som fx  
https://www.aakb.dk/fra-a-til-aa eller 
https://bibliotek.kk.dk/hjaelp

• Der er derfor brug for en sidetype der kan strukturere 
meget tekstbaseret indhold på en overskueligt måde. 
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https://www.aakb.dk/fra-a-til-aa
https://bibliotek.kk.dk/hjaelp


REDAKTIONEL SØGNING

SIDE 17

• Søgning i redaktionelt indhold kommer til at fungere lidt som i dag hvor 
brugeren skriver i det globale søgefelt og får muligheden for kun at søge i 
”hjemmesiden”. 

• Det er ikke optimalt, da brugeren ikke ved at der er forskel på 
materialesøgning og søgning i det redaktionelle – for dem er det hele 
”hjemmesiden”. 

• Men der findes ikke den optimale løsning, for de to søgefunktioner kan ikke 
kombineres meningsfuldt – det redaktionelle ville altid drukne i materiale-
søgeresultater. 

• Vi søger derfor samtidigt for at optimere SEO, så det redaktionelle indhold 
findes bedre fra Google osv. 

• Ambitionen er at få den redaktionelle søgemotor til at kunne justere for 
stavefejl, konfigurere synonymer (fx ”bøde”=”gebyr”) samt at filtrer på 
sektioner.

• Specifikt søgefelt til kalenderen – som i dag. 
I kan overveje:

At udarbejde en liste 
med synonymer



MATERIALEKOMPONENTEN

• Erstatning for nuværende materialekarrusel

• Designforslag: https://zeroheight.com/30ac0f1c1/p/319602-
materialer/b/807fb8

• Nok den sværeste komponent i biblioteksformidlingspakken – da I 
skal kunne fremsøge værker og specifikke manifestationer og lave 
generiske søgninger. 

• Yderligere kompliceret bliver det da DBC er i gang med at ændre 
deres søgeinfrastruktur, og vi ved derfor ikke 100% hvordan 
materialekomponenten kommer til at fungere. 

• Vi stræber dog efter at kopiere jeres nuværende redaktionsmuligheder
som meget som muligt. Men forvent at opsætningen bliver anderledes 
end i dag. 

I kan overveje:

At lave en liste over de 
karruseller I har i dag og se på 
hvilke I gerne vil genopbygge i 

det nye CMS

https://zeroheight.com/30ac0f1c1/p/319602-materialer/b/807fb8


SPROG
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Vi arbejder pt. på at I kan få en oversættelsesfunktion som kan bruges på specifikke sider hvor der er behov for det. 

Hvis I arbejder med sprog, skal der være en mulighed for at skifte til sproget fra forsiden og komme til en ”sprog-
landingpage”.

Eksempelvis som her:

I kan overveje:

Hvilket indhold der skal 
oversættes til engelsk og evt. 

andre sprog



MIGRERING (OVERGANGEN TIL NYT SITE)

• Der kommer fyraftensmøde om overgangen til ny hjemmeside 30. august

• MEN – det er altid godt at begynde at gøre sig nogle overvejelser om hvilke optimeringer I gerne vil lave i 
forbindelse med overgangen til den nye hjemmeside – det er en enestående mulighed for at rydde i gammelt 
indhold. 

• Forvent IKKE, at der kan flyttes ret meget automatisk – det meste bliver håndholdt  ”copy-paste”.



HVAD BLEV IKKE NÆVNT?

Af forskellige årsager:

- Vi vil blot kopiere den nuværende løsning…

- Vi er usikre på om funktionen bliver udviklet eller ej….

- Funktionen er meget teknisk og vedrører mest sekretariatets 
opgaver…

• Personale/organisationssider

• Åbningstider

• Kampagne-bannere

• Anbefalingsmodul

• Slider-modulet

• Mediebrowseren og video-embed

• Formularer

• SEO og SoMe

• Brugerroller og tilladelser

• Browsere og devices

• Lister og accordions

• Galleri

• Rich-text modulet

• Relateret indhold

• Footeren

• System- og hjælpetekster

• Indholdsdeling

• ….
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PROCESSEN HERFRA
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• Kravspecifikationen ligger færdig inden sommerferien.

• Udbud efter sommerferien.

• Forventet opstart på udvikling oktober 2022. 

• Forventet slut på udvikling marts 2023.

• Involvering fra bibliotekerne kommer til at foregå løbende via fagudvalgene, styregruppen og  
spørgegruppen. 

MEN MAN ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE MIG, HVIS 
MAN HAR SPØRGSMÅL OG INPUT!
Christina Jensen: ts0b@kk.dk / 24656205

mailto:ts0b@kk.dk
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