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d. 23.09.2016

af Morten og Arendse



Et blik på Brønden….



Målgrupper - baseret på rapporten 
”Fremtidens biblioteker”

Unge på videregående uddannelse
Er 20-29 år og i gang med en videregående uddannelse

Børneforældre over 30
Har hjemmeboende børn under 15 år, er veluddannede og har høj indtægt

Individualisten
Er meget interesseret i individuel sport og rejser og til gengæld kun lidt interesseret i 

socialt samvær. Er veluddannet og har høj indtægt

Vi forventer på sigt at kunne få fat i Den kulturelle superbruger og Senioren



Hvad siger brugerne…

”Ja, jeg ville helt klart bruge den. Altså, jeg 
savner noget, når jeg har tjekket alle de der 
vante apps, og Facebook er jo så ringe. Alt 
er styret, ift. hvad jeg skal se – ligesom hos 
Google.”

Signe, 32 år, phd.studerende, biologi



”Karklude? Hvad fa’en er det for noget? Det er da 
meget skægt. Jeg ved ikke, om der er nogle emner, 
jeg hellere ville vælge end andre. De er sjove og 
overraskende alle sammen. Det er en meget sjov 
måde, at man får det ene ord, som vækker ens 
nysgerrighed.”

Christian, 37 år, familiefar og programmør



”Det er fedt, at der ikke er sådan nogle 
overordnede emner som ex. sport og 
sundhed. Det her med helt specifikke emner, 
det betyder i mit hoved, at så ligger der noget 
godt bagved. Så er det ikke click-bate.”

Diana, 27 år, journalist-studerende



Hvorfor DDi?

• Formidling af materiale som d.d. ikke 
formidles

• Styrkelse af demokratiet ift. at eksponere 
materiale fra borgerne (blogs), som er svært at 
finde i dag => flere perspektiver/udvider 
horisonten

• Styrkelse af dansksproget indhold

• Brug af informationsspecialisters kompetencer, der matcher 
den digitale tidsalder (den menneskelige kurator)



Milepæle 2016 2017

April Juni August Oktober December Februar April Maj Juni

Kravspecifikation,
Med beskrivelse af 
dataflow, struktur, 
kildevalg, emner, 
interface og integration 
med DDB

Tal med 
DDB og 
Statsbiblio
teket

Kildevalg/
emnevalg 
samt 
vægtning 
af emner –
populære/
niche

Afklaring 
omkring
formaterin
g af kilder

Model for 
dataflow/s
truktur

Integratio
n med 
DDB samt 
back-
end/front
end 
struktur

Færdig
kravspecifi
kation 

Afdækning af 
brugeradfærd og behov

X Test af 
brugernes 
respons på 
appen

Kortlægni
ng af 
ressourcef
orbrug 

X

3 scenarier for drift og 
kuratering af indhold –
materialevalg og evt. 
DBC

X

Analyse af brugertest X

Forslag til 
markedsføring (inhouse
og outbound)

Kortlægning af
samarbejdspartnere

X

Identifikation af 
nødvendige 
kompetencer i 
projektet og red routes

X Valg af 
konsulent
er

Data fra 
samarbejd
spartnere

Estimeret ROI X

Hvor er vi?



Workflow: Hvad?
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1000
Kilder

Vedlige
holdelse

Ca. 
100

Brønden

Dagsleverance

Emnekategori
Titel 
Tags fra blogger
Billeder
Autoindeksering 
(DBC/Statsbibl)
Ai (Microsoft/Google

Standard emneord
på kilderne

KILDER

ARTIKLER

Døde (automatiseret alarm om få kilder)
Nye (baseret bla på alarm)
Overvågning i Infomedia
Google alerts
Overskrift.dk samarbejde

Statistik

B
ack-en

d
/U

I

Dagens 
træk

Overskrift til tre artikler
Et billede samt beskæring

Timing
Trending (Google big data?)

Brønden
app

Emnekategorier og artikler 



Potentiale

• DDB infrastruktur: Div. databrønde, men ikke den 
åbne platform

• DDB formidling: BPI, Litteratursiden, Bibliotek.dk

• Nordisk (biblioteks-) samarbejde

• Oversatte artikler/EU

• Indholdssamarbejder, eks. DR, Zetland, ISSUU, 
Føljeton m.m.

• Segmentering, eks. Brønden til Børn/unge



Udviklingsovervejelser

Tekst evt. Podcasts/lyd, video/billede

IOS og Android evt. Website

Niveau for kuratering: Lokale biblioteker/algoritme/DBC?

Finansiering: CB-midler/DDB?

Samarbejdsmodel: Indholdsleverandører, hvem, hvor 
meget?

Samarbejde ift. DDB Hvor meget af udviklingen skal køre 
igennem DDB?

Kode evt. ift. DDB’s krav til kode



1

2,23 
mio. 

2

2,98 
mio.

3

3,7 mio.

4

4,47 mio.

5

5,2 mio.

>Risikabel 
løsning 

>Studerende

>Minimumbudget 
>Stærkt beskåret 
web-version. 
>Ingen Android. 
>Ingen ordentlig 
rendering. 
>Simpel 
recommender-
logikl 
>Ingen  Hosting-
servere

>Begyndende god iOS 
og web-oplevelse,
>Måske “save-for-
later”funktionalitet. 
>Mere indhold med 
bedre kvalitetskontrol, 
>Begynde på  inklusion 
af ex. Videoer
>God kurator UI, 
statistikker, etc. 
>Evaluering af 
integrationer med 
bibliotekskatalog, osv. 
>Mulig Android men i 
skrabet udgave.

>Solid iOS, Android 
og web-løsning 
>Stort udvalg af 
indhold, der 
opdaterer jævnligt 
>God 
recommender-
funktionalitet. 
>Solidt 
kurateringsværktøj 
og statistikker. 
>Optimering af 
server setup. 
>Evt. mere arbejde 
med UX.

>Max. budget 
med aspekter  
inkluderet såsom: 
>Design,
>Eksterne 
integrationer, 
>Brugeraktiviteter
>Branding , 
> Storytelling etc.

3 fuldtidsudviklere i et år (1 client/frontend + 2 server/backend) + evt. Integration med  Bibliotek.dk

5 udviklingsscenarier



Scenarier for drift

Variationsmuligheder ift. forankring 

• CB står for opgaven (mod betaling)

• Brønden-korps på bibliotekerne 

• Én fastansat biblioteksmedarbejder ét sted

• Samarbejde med journalist på et landsdækkende dagblad 
(Halvtid) 

Outsourcing

/DBC

Automati-

seret

algoritme

Algoritme 
m.puljer

som 

vurderes af 

mennesker

Genbrug 

af 

materiale-

valgskom-

petencer

Fysisk 

samlet 

redaktions

gruppe 

under DDB

2.1 3 41 2



Timetal eksempel  

for materialevurderingskorps 
ca. 2000 kilder i databasen
≈14 dage
≈150 artikler/dag

Materialevurdering:

10 min. 5 min.

1500 min/dag 750 min./dag

25 t./dag 12,5 t./dag

= 5 fuldtidsansatte = 2,5 fuldtidsansatte

*1 fuldtidsansat arbejder 4,83 t./dag ex. ferier, helligdage, etc.


