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1: Stamdata 

 

1.1: Projekt id og titel 1000 hits - hjælp! 

1.2: Projektperiode Startdato: 1. januar 2016 

Slutdato: 1. april 2017 

1.3: 

Projektansvarlige 

Økonomisk ansvarlig: Lene Byrialsen 

Projektleder: Árni Loftsson 

 

 

2: Sammenfatning af projektet og dets resultater 

 

2.1: Projektresumé  Projektets formål er at undersøge mulighederne for mere inspiration på 

DDBCMS hjemmesider. 

 Projektet produktmål er at lave en analyse af mulighederne for at lave 

mere inspiration, komme med designforslag til hvordan det kan 

realiseres samt anbefale en strategi for hvordan det kan implementeres. 

 Projektets målgrupper er alle dem som bruger bibliotekets 

hjemmesider. Specielt den del af brugerne som ønsker mere inspiration 

til læsning. 

 Projektet blev gennemført af en projektgruppe på Randers Bibliotek. Til 

projektet var der tilknyttet et Advisory board med en række relevante 

mennesker fra biblioteksverdenen.  

2.2: Resultater  Projektet har udarbejdet en analyse, designforslag og forslag til 

implementeringsstrategi som er blevet fortalt i en rapport for projektet: 

https://randersbib.dk/sites/default/files/1000hitsrapport.pdf . 

Derudover har der været en kontakt med langrække andre projektet: 

Personaliseringsprojektet, ID/UX projektet, mobilsøg projektet, 

Informationsadfærd 2020 samt data science teamet hos DBC. Efter 

projektets afslutning er der kommet kontakt til projekterne 

Læsekompasset og Det sammenhængende bibliotek. 

 DDB mission er at formidle materialer på digitale platforme. Projektets 

resultater viser klart at den nuværende formidling, som i høj grad er 

fokuseret på søgning kun tilgodeser en del af de behov brugerne for god 

formidling og inspiration til læseoplevelser. Derfor er der behov for mere 

inspiration på DDBCMS hjemmesider og andre platforme. 

2.3: Næste skridt for 

projektet 

 Hvad er fremtidsudsigterne for projektets resultater:  

o  Det næste skridt er at DDB tager stilling til om dele eller alle af 

projektets designforslag skal implementeres. 

https://randersbib.dk/sites/default/files/1000hitsrapport.pdf
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3: Evaluering af projektresultat 

 

3.1: Samlet 

konklusion på 

projektresultatet 

 Projektet har gennemført en dybdegående analyse af forskellige 

muligheder for inspiration og kommet med designforslag. På den måde 

har projektet levet op til formålet. 

3.2: Fremgangsmåde  I forhold til selve projektet og dennes resultater så er fremgangsmåden 

fin. I forhold til hvilke effekt projektet skal have på en udvikling som 

foregår meget hurtigt så ville det have været mere optimalt med en 

større tilknytning til DDB så projektet var mere synligt og kunne 

forholde sig til den udvikling der forgik DDB regi. En model kunne have 

været møder men afrapportering hver anden måned eller lignende. 

3.3: Løsning  De foreslåede designforslag rangerer fra nogen som let kan 

implementeres her og nu til nogen meget avancerede. Det betyder at 

der masser af ting som kan implementeres med det samme og ville 

have en positiv effekt på inspiration på DDBCMS hjemmesider. 

3.4: Samarbejde 

omkring 

projektresultatet 

 Det interne samarbejde fungerede fint. Samarbejde med DDB var også 

fint. Der blev særligt skabt nogle interessante kontakter med DBC så 

gav meget til projektet på mange niveauer. 

3.5: Evaluering  Nej der er ikke planer om evaluering af metoderne direkte. Der foregår 

et arbejde omkring strukturering af projektarbejde generelt på Randers 

Bibliotek hvor erfaringerne fra dette projekt indgår. 

 

 

4: Evaluering af projektprocessen 

 

2.1: Samlet 

konklusion på 

projektprocessen 

 I den oprindelige projektansøgning var der en forventning om at dele af 

projektet ville involvere kontakt med bla. detailbranchen og søgning 

efter erfaringer der. De indledende kontakter og analyse viste at der 

var ikke så meget at hente der som forventet og at de mest relevante 

eksempler på inspiration kom fra store udenlandske koncerner. Derfor 

bortfald den vinkel. 

2.1.1: Tidsplan  Projektet blev forsinket med 3 måneder pga. skift til nyt 

bibliotekssystem tog nøgleressourcer væk fra projektet i en periode 

2.1.2: Budget  Budgettet blev overholdt. 

2.1.3: Udbytte  Ja projektet har opnået det forventede udbytte. 

 

2.2: Ressourcer  Projektets resourceallokering var ret stram.  

2.3: Evt. afvigelser  Nej 
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2.4: Samarbejdet 

omkring 

projektprocessen 

 Samarbejdet har fungeret fint. 

 


