Søgning på Tværs dokumentation
Dette dokument beskriver hvorledes SPT features fungerer, samt hvordan disse skal betjenes i DDB
CMS. Herudover findes der testadgang til en DDB installation med SPT aktiveret.

Test sites
Egedal:
Faxe:
Frederikssund:
Gribskov:
Guldborgsund:
Halsnæs:
Helsingør:
Hjørring:
Jammerbugt:
Middelfart:
Slagelse:
Thisted:
Varde:
Vordingborg:

http://spt1.ddbcms.dev.inlead.dk/
http://spt2.ddbcms.dev.inlead.dk/
http://spt3.ddbcms.dev.inlead.dk/
http://spt4.ddbcms.dev.inlead.dk/
http://spt5.ddbcms.dev.inlead.dk/
http://spt6.ddbcms.dev.inlead.dk/
http://spt7.ddbcms.dev.inlead.dk/
http://spt8.ddbcms.dev.inlead.dk/
http://spt9.ddbcms.dev.inlead.dk/
http://spt10.ddbcms.dev.inlead.dk/
http://spt11.ddbcms.dev.inlead.dk/
http://spt12.ddbcms.dev.inlead.dk/
http://spt13.ddbcms.dev.inlead.dk/
http://spt14.ddbcms.dev.inlead.dk/

Webmaster
Ikke DDB CMS bibliotek
Webmaster
Redaktør
Webmaster
Webmaster
Webmaster
Ikke DDB CMS bibliotek
Ikke DDB CMS bibliotek
Redaktør
Ikke DDB CMS bibliotek
Overgår snart til DDB CMS
Ikke DDB CMS bibliotek
Redaktør

Login: admin
Password: 1234

Mangler
Inlead mangler at producere/configurere:
Connector
● Connector til Europa World Plus Online. Leverandøren skal have møde med deres tekniske
leverandør, ifølge dem vil der komme afklaring på dette i slutningen af denne uge
Drupal arbejde
● Integration til BPI - dette produceres af Inlead i løbet af oktober/november
Open platform
● Integration til den åbne platform - dette produceres af Inlead i løbet af oktober/november
Data levering til DBC
● SPT Data levering til DBC data science projekt, dette produceres af Inlead i løbet af
oktober/november

Widgets i OPAC-delen
Formidlingen af de valgte kilder foregår på de 3 “OPAC”-sider som findes i DDB CMS.
● Søgeresultat
● Værkvisning
● Postvisning

Konfiguration
I administrationsmodulet til DDB CMS kan man konfigurere (Indstillinger » Ding » MKWS settings »
MKWS settings) hvilke kilder som skal være tilgængelige når man indstiller OPAC eller opretter
indhold. Der er muligt at aktivere SPT på alle de nævnte sidetyper, bestemme hvilke baser der skal
søges i, og hvor mange der skal vises i alt og per kilde (maxrecs):

Søgeresultat
På søgeresultatet vises SPT-resultaterne enten i højre side, eller som vist her under facetterne. Det er
søgestrengen, som bliver brugt til at søge i SPT.

Værkvisning
På værkvisningssiden, vises SPT-resultaterne i venstre side. Det er titlen på værket som der bliver
brugt som søgestreng i SPT.

Postvisning
På postvisningssiden vises SPT-resultaterne i venstre side: Det er titlen på posten som der bliver
brugt som søgestreng i SPT - den anden kasse søger på forfatternavn.

Widgets på Indholdstyper
På de generiske indholdstyper kan man vise widgets.

Konfiguration
Når man opretter indhold, får man dermed mulighed for at indtaste et søgeord og vælge hvilke kilder,
der skal søges i:

Det er muligt at konfigurere (Ding » MKWS settings » MKWS settings), hvilke indholdstyper det skal
være muligt at indsætte widgets på:

Kampagner
Er en ny feature i DDB CMS. SPT understøtter Campaign modulet, således at der kan komme
relevante søgninger ifht. indholdet på den side, hvor kampagnemodulet er indsat.

Statistik
I statistik modulet (Rapporter » Ding SPT statistics) findes en oversigt over hvilke kilder, der er tilgået
og hvor mange gange:

Proxy indstillinger
Modulet understøtter de Proxy-indstillinger som er indstillet, jf.
http://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Proxyvejledning.

