DDB CMS Brugsbetingelse for webmasterhostingplanen
Webmas erhos ingplanen har il formål a unders ø e lokal udvikling, hvilke er e af de re målsæ ninger
med DDB hjemmesidepakken. De o andre er: S abil drif og au oma isk udrulning.
Hos ingplanen er målre e de biblio eker der har ilslu e sig DDB hjemmesidepakken, og som har behov
for a udvide DDB CMS med ny funk ionali e eller design.
For a unders ø e den lokale udvikling beds mulig , får biblio eker der vælger Webmas erhos ingplanen,
næs en ubegrænsede muligheder for a ilpasse og ændre deres DDB CMS hjemmeside.
Med webmas erhos ingplanen får biblio eke en adminis ra orrolle med re igheder, der gør de mulig a
ilføje nye moduler (funk ionali e ) og hemes (design). Sam idig bliver de mulig a ændre den
grundlæggende konfigura ion og opbygning af DDB CMS.
Med friheden il a ændre eller ilføje ny funk ionali e i DDB CMS følger også, a biblio eke må sikre sig de
nødvendige in erne eller eks erne kompe encer og ressourcer il a fore age de ønskede ændringer på
forsvarlig vis. Sam il ef erfølgende a opre holde en s abil drif og sikre a den løbende opda ering af
hjemmesiden ved nye versioner af DDB CMS er mulig. De ansvar påhviler ef er ibrug agelsen af
Webmas erhos ingplanen biblio eke selv.
Som beskreve i hos ingplansdokumen e (h p://www.danskernesdigi alebiblio ek.dk/hvad/i infras ruk ur/hos ingplaner) dækker suppor en fejl i de funk ioner, som er med i DDB CMS, mens
biblio eke selv skal afholde udgif er il suppor som følge af fejl, der er ops åe på grund af biblio eke s
ins alla ion af design og moduler, der ikke er en del af DDB CMS. Derfor er de vig ig , a biblio eke har
gennemgåe nedens ående brugsbe ingelser grundig før adminis ra orrollen ages i brug.
Adminis ra orrollen bør kun beny es af personer med den nødvendige Drupal kompe ence!

Ved at benytte administratorrollen og installere moduler eller themes
accepterer biblioteket nedenstående brugsbetingelser:
1. Brug af administratorrollen
Adminis ra orrollen har illadelser il a fore age grundlæggende ændringer af DDB CMS-ins alla ionen og
kan dermed også ødelægge konfigura ioner, der er forudsæ ninger for, a DDB CMS fungerer korrek og
kan opda eres med nye versioner.
De anbefales a :
1. Adminis ra orrollen kun beny es af webmas ere med Drupal-erfaring eller med
konsulen bis and fra e Drupal-udviklingshus.
2. Adminis ra orrollen ikke beny es il a ændre i DDB CMS’ s andardmoduler og hemes.
Selv hvis adminis ra orrollen kun beny es il a ins allere og konfigurere nye moduler og hemes, kan der
ikke gives nogen garan i for, a de ikke kan have u ilsig ede sidevirkninger for s andard funk ionali e i DDB
CMS, da de selvsag ikke er mulig a forudsige effek en af de moduler og hemes biblio ekerne vælger a
ilføje.

2. Kvalitetssikring
Kvali e ssikring er e vig ig område, og vi arbejder målre e på a udvide de au oma iske es s i DDB CMS,
men s ørs edelen af funk ionerne i CMS’e skal s adig es es manuel .
Overvej nøje:
-

Hvilke moduler I ins allerer
Om modulerne har være beny e med succes hos andre biblio eker
Hvor komplekse modulerne er, og hvor s or risikoen er for fejl

Biblio eke har selv ansvare for a es e ins allerede moduler og hemes og even uelle afled e problemer
for de øvrige moduler i DDB CMS.
Husk, a I al id kan es e e modul på jeres developmen miljø og foreslå, a de bliver en fas del af DDB
CMS, så I slipper for vedligehold, opda eringer mv.
3. Supportaftalen dækker ikke installerede moduler eller themes
Fejl ops åe ved brug af adminis ra orrollen og ins allerede moduler og hemes er IKKE dække af den
ekniske og funk ionelle suppor . Analyse, fejlre elser mv. kan ilkøbes som konsulen ydelser.
Biblio eke skal selv dække omkos ninger il fejlre elser, der ikke er dække af eknisk eller funk ionel
suppor .
4. Backup
Hver gang man under Webmas erhos ingplanen beny er adminis ra orrollen og Kon rolpanele il a
opgradere si produk ionsmiljø, fore ages der en au oma isk backup, så biblio eke har en eksak kopi af
hjemmesiden fra de øjeblik. Denne senes gem e backup kan gene ableres mod be aling ved henvendelse
il kundeservice.
Biblio eke be aler selv, hvis de bliver nødvendig a gene ablere hjemmesiden med en idligere backup.
5. Nye versioner af DDB CMS
For a sikre løbende opda ering af biblio eke s hjemmeside og af hensyn il sikkerhed og s abil drif , skal
nye versioner af DDB CMS sæ es i drif senes re måneder ef er frigivelse.
De be yder, a biblio eker, der har valg webmas erhos ingplanen, skal løse even uelle fejl i deres
ins allerede moduler og hemes senes re måneder ef er, a DDB har meld ud, a en ny version af DDB
CMS i drif .
DDB for eholder sig retten til at tage i liotekets hjemmeside offline, hvis fristen for opdatering ikke
overholdes.
Biblio eke forplig er sig il senes re måneder ef er idrif sæ else a have afklare even uelle problemer
med moduler og hemes og opgradere il den nyes e version af DDB CMS.
6. Sikkerhedsopdateringer
DDB CMS opda eres løbende med sikkerhedsopda eringer il Drupal-kernen og de øvrige moduler, som
DDB CMS bes år af.

Biblio eke forplig er sig il a holde sig opda ere omkring sikkerhedsopda eringer il moduler og
hemes, de selv har ins allere , og opda ere dem løbende.
DDB for eholder sig retten til at tage i liotekets hjemmeside offline, hvis moduler ikke
sikkerhedsopdateres lø ende og dermed udgør en sikkerhedsrisiko.
De sker for a undgå en si ua ion, hvor både biblio eke s egen og de øvrige biblio ekers hjemmesider er
udsa for en sikkerhedsrisiko.
7. Licens for installeret software
Moduler eller hemes, der ins alleres på DDB CMS pla formen, skal være publicere under en open sourcelicens.
Open source-licensen for den udviklede løsning, komponen e.l., skal som udgangspunk publiceres under
en af licenserne i GPL-familien, og der skal al id anvendes de nyes e ilgængelige versioner af licenserne,
medmindre redjemandsre igheder forhindrer anvendelse af den pågældende version. Andre licenser, der
skal være OSI-godkend e, kan kun anvendes med DDB-sekre aria e s godkendelse.
Biblio eke forplig er sig il a sikre, a ins allerede moduler eller hemes er publicere under en open
source GPL-licens.
8. Ændring af hostingplan
Valge af hos ingplan er ikke endelig , og de er således mulig for e biblio ek, der har valg
webmas erhos ingplanen, a skif e il redak ørhos ingplanen.
E skif e af hos ingplan ilbage il redak ørhos ingplanen kompliceres dog af de even uelle ændringer, der
er fore age gennem ins alla ioner af nye moduler eller hemes og konfigura ion med adminis ra orrollen,
og de kan medføre omkos ninger for biblio eke .
E skif e kan derudover be yde ab af funk ionali e , da forudsæ ningen for a skif e fra webmas er- il
redak ørhos ingplanen er, a der kan e ableres en ’ren’ udgave af DDB CMS.
Biblio eke vil dermed mis e de selvudviklede og -ins allerede moduler eller hemes, som ikke i
mellem iden er ilføje il s andardins alla ionen af DDB CMS.
Biblio eke skal selv dække omkos ninger for migreringer, ændringer mv. i DDB CMS i forbindelse med e
skif e fra webmas er- il redak ørhos ingplanen.

