FAQ - nyt design til DDB CMS

DDB Sekretariatet

FAQ
Vi har samlet en række af de spørgsmål, som webredaktørerne eventuelt skulle sidde med i forbindelse
med overgangen til det nye design i DDB CMS. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, så kontakt os
gerne.
Hvilke billedformater er det nye design baseret på?
Generelt kan man sige om de nye billedformater, at webredaktøren ikke skal bekymre sig så meget om
eksakte størrelser. Det vigtigste er at have lækre billeder i en stor opløsning. Flere af formaterne har enten
en crop-funktion (hvor billedet kan klippes i den rette ratio), eller en fast bredde og fleksibel højde således,
at billedet tilpasses de enkelte sider.
For at billederne fungerer på fx retina skærme, er det essentielt at kildefilen har et format, der er dobbelt
så stort som det format der vise i CMS’en. Det er størrelsen på kildefilen der angivet i det følgende.
Logo
44 px højt og fleksibel bredde.
Nyheder
Titelbillede: 904 px bredt og fri højde (således at billedets fulde højde-format altid vises)
Her kan sættes mere end et billede ind.
Listebillede: Crop-funktion ratio 16:9 Min. Størrelse 712 x 400 px
Fremhævet nyhed på forside: Crop-funktion ratio 22:9 Min. Størrelse 1480 x 606 px
Event
Titelbillede: 904 px bredt og fleksibel højde
Listebillede: Crop-funktion ratio 16:9 Min. Størrelse 712 x 400 px
Tema
Titelbillede: Crop-funktion ratio 22:9 Min. Størrelse 1480 x 370
Listebillede Stort: Crop-funktion ratio 16:9 Min. Størrelse 1096 x 616 px
Listebillede Lille: Crop-funktion ratio 16:9 Min. Størrelse 520 x 292 px
Side
Titelbillede: Crop-funktion ratio 22:9 Min. Størrelse 1480 x 370
Listebillede: Min. Størrelse 1480 x 1110 px
E-ressourcer
Liste: 600 x 800 px. En god portion af licenslogoerne er allerede beskåret og kan findes her.
Bibliotek
Titelbillede: 1480 x 606 px
Tabroll
2248 x 750 px
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Personalebilleder
Crop-funktion ratio 16:9. Min størrelse 710 x 400
Hvor kan jeg hente billeder lovligt?
Image Quest tillader, at deres 3 mio. fotos anvendes til ikke-kommercielle formål, bl.a. på biblioteker. Det
er derfor oplagt at abonnere på denne licens og anvende deres billeder på DDB CMS.
Hvilken skrifttype anvendes i det nye design? Er det muligt at udskifte den?
I det nye design anvendes fonten Fakt Pro. Fakt Pro er designet til skærmbrug og er baseret på elementer
fra Helvetica og Futura. Der benyttes fem forskellige skriftstørrelser.
Se eksempel på skrifttype og -størrelse her.
Biblioteker på webmaster-løsningen kan, som i det nuværende design, vælge at udskifte skrifttypen.
Hvilke elementer består forsiden af?
Forsiden i det nye design er opbygget af fem faste elementer: Nyheder, åbningstider, arrangementer,
temaer, materialekarrusel /tabroll. Derudover rummer forsiden en topmenu, genvej til åbningstider, ’log
ind’-knap, søgefelt og footer.







Nyheder: Her vises teasers for fem udvalgte nyheder.
Åbningstider: Her vises dagens åbningstider for alle eller udvalgte filialer.
Arrangementer: Her vises teasers for mellem 3 og 18 arrangementer.
Temaer: Her vises teasers for et uendeligt antal temaer.
Tabroll*: Består af op til fem nyheder, arrangementer, sider eller temaer, der vises øverst på forsiden.
Materiale-karrusellerne*: Er placeret mellem arrangementer og åbningstider midt på forsiden og
rummer mulighed for op til 7 emner.

* som i det nuværende design, skal der vælges mellem enten materiale-karrusel eller tabroll.
Kan man med det samme se sine lån osv., når man logger ind, i det nye design?
Der er 24 timers forsinkelse på lånehistorik. Men de andre notifikationstal er direkte i headeren på alle
sider, når man er logget ind.
Kan funktionaliteter fra forsiden også oprettes på andre sider?
Ja, det bliver muligt at oprette funktionaliteter, som fx karussellen, på andre sider end forsiden.
Er det muligt at bytte om på eller fjerne elementer på forsiden?
Lige nu arbejder DDB på at få implementeret et ’Panels-in-Place’-modul, der gør det muligt at flytte om på
og fjerne forsideelementerne. Dette modul vil være tilgængeligt for både redaktør- og webmasterløsning.
DDB planlægger, at ’Panels-in-Place’-modulet bliver en del af første release i 2017.
Kan funktionaliteter fra forsiden også oprettes på andre sider?
Ja, det bliver muligt at oprette funktionaliteter, som fx karussellen, på andre sider end forsiden.
Hvor mange punkter er det muligt at have i topmenuen?
Det nye design adskiller sig fra det nuværende ved kun at have én topmenu. Højre-topmenuen (secondary
menu) er fjernet. Topmenuen er venstrestillet og har plads til cirka 60 karakterer, svarende til fx 5
menupunkter à 12 karakterer. DDB anbefaler, at man for at skabe størst brugervenlighed, strukturerer
menuen med korte termer/ord i 3-7 menupunkter, hvor 5 er det ideelle.

H.C. Andersens Boulevard 2 • 1553 København V • 3373 3373 • ddb@slks.dk • www.danskernesdigitalebibliotek.dk

Hvordan kan indholdet struktureres?
Det nye design giver mulighed for at placere indhold i fire niveauer:
1. niveau, hvor indholdet vises fra topmenuen
2. niveau, hvor indholdet vises fra en submenu
3. niveau, hvor indholdet vises fra en sidemenu
4. niveau, hvor indholdet vises fra en indskudt subsidemenu
Er der nye indholdsformater i det nye design?
Ja, der er udviklet et nyt format til visning af licenser.
Se mere her.
Er det stadig muligt at lave boglister?
Flere biblioteker har benyttet nyhedsformatet til at lave forskellige former for materiale/bog-lister. Det redesignede nyhedsformat egnede sig ikke til disse lister. Derfor er der udviklet en funktion i nyhedsformatet,
hvor man kan vælge et klassisk artikelformat, hvor tekst og billeder er i fokus, eller et listeformat, hvor
tilknyttede materialer er det centrale.
Se eksempel på bogliste her.
Skal man anvende det grå overlay på materialer i bog-karrusel m.m.?
B14 har udviklet en løsning til visning af bog- og materialeforsider, hvor der kompenseres for dårlige
indscaninger, varierende bogformater og forsider hvor forfatter eller titel ikke fremgår tydeligt. Løsninger er
at lægge et gradueret gråt lag oven på forsiden, med forfatter og titel anført i hvidt. Meningerne har været
delte om denne løsning, både i brugertest og bland landets biblioteker. B14 har derfor tilføjet muligheden
for at overlay’et kan slås fra, således at det bare er de rene forsider der vises i bog-karruseller m.m.
Hvorfor er billeder på temaer kun s/h?
Fordi, det kan være svært at formidle et tema gennem et billede, så der skal teksterne være det bærende
element. Og med et s/h overlay bliver udtrykket fra billederne mere roligt, hvilket får teksterne til at træde
frem.
Hvornår er det nye design klar?
Det nye design er planlagt til at være en del af 3. release i 2016. Da 2. release i 2016 har været meget
forsinket, regner DDB med at 3. release 2016 (og dermed det nye design) bliver udrullet primo 2017.
Hvor lang tid har bibliotekerne til at teste det nye design?
Testperioden for redaktør-bibliotekerne vil blive forlænget, således at der vil være minimum fire uger til
test.
Hvordan forbereder vi os bedst til det nye design?
Inden I går i gang med at strukturere indhold og planlægge flytningen af indhold til de nye design, anbefaler
DDB en grundig gennemgang og oprydning af jeres nuværende website.
Træk statistik på brugen af jeres websted, og find ud af om der er sider, som slet ikke bliver besøgt eller
har ganske få besøg om året. Overvej om disse kan slettes.
Gennemgå jeres nuværende struktur og find ud af, om indholdet kan struktureres i 4 niveauer og menuer
af max 5 punkter. Hvis ikke, vil det være en god idé at gentænke jeres stuktur til en mindre indholdstung
løsning.
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Er det muligt at få vist arrangementer efter dato, frem for måned?
Ja, det er muligt at få vist arrangementer enten sorteret efter dato eller måned, lige som der kan vælges
mellem om der vises 10, 15 eller 20 arrangementer på arrangementssiden.
Giver det nye design mulighed for forsat at have info-menuen i højre del af topmenuen?
Ja, der er to indstillinger for topmenuen. I den ene indstilling er topmenuen delt med søgefeltet, hvor
menupunkterne er i venstre side og søgefeltet i højre side. Den anden indstilling ligner den nuværende i
DDB CMS, hvor søgefeltet er placeret over topmenuen. Topmenuen i denne indstilling rummer en infomenu i højre side.
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