
Resume af arkitekturmøde 
  

● En udfordring ved koncept 1 er, at det kan være svært at lave match på det brugeren 
søgte og en liste - hvad skal der matches på?  

● Det er lettere at realisere koncept 2, da brugeren her har reserveret et specifikt 
materiale (med faust nr. som ID), og løsningen så er at vise en liste, som materialet 
indgår i på kvitteringssiden.  

● koncept 1:  
○ Lister i søgeresultatet kan være svære at gennemskue pga lister i lister. 
○ DDB arbejder på at fjerne så meget fra søgeresultatet som muligt 
○ Der er overlap med Kampagne+, samt at det kan have negativ betydning for 

søge performance. 
● Koncept 3: Meget overlap med Kampagne+, så vil være dobbeltudvikling af lave det. 

Istedet indstiller projektet til at Kampagne+ indtænker kvitteringssiden som placering. 
● Hvis der skal indføres indhold på kvitteringssiden, bør der kunne hentes statistik 

(hvor mange klikker videre) 
 

Referat af arkitekturmøde 
Koncept 1 (mockup): 

- En bruger søger efter bogen De af Helle Helle.  
- Umiddelbart efter postens visning i søgeresultatvisning præsenteres brugeren for et 

bånd, der viser en liste lavet af en anden bruger (i dette tilfælde en bibliotekar), hvor 
bogen ‘De’ indgår i listen . 1

- Konceptets værdi for brugerne:  
- Bruger til bruger inspiration: Se hvad andre brugere/biblioteksfagligt 

personale anbefaler i relation til en given titel. Formidling af kurateret indhold. 
- Bedre synliggørelse af inspirations-lister og muligheden for at lave og dele 

dem. 
- Benspænd: 

- Hvordan udløser en søgning på en titel et match på en liste titlen indgår i? 
- Er det til at implementere sådan et bånd inde midt i en søgeresultatvisning? 
- Der kræves en større mængde lister. Kan evt. være en del af ‘Projekt 2’ at 

oprette det baseret på ofte søgte titler og afklare redaktion. 
 
Opsamling på Koncept 1: 
Stefan 

● Hvordan ved vi hvilke materiale, som låneren har fundet, så den kan ligge under 
resultatet? 

● Hvordan skal systemet vide hvad listen handler om? Er det fra listens titel eller fra 
listens indhold? 

1 Lister er trukket fra OpenList servicen, og i DDB CMS er der mulighed for at brugere kan oprette 
lister med materialer og vælge at gøre dem synlige for andre. Teknisk dokumentation om OpenList. 

https://projects.invisionapp.com/share/ZPJ6QGKCD69#/screens/298006048
https://projects.invisionapp.com/share/ZPJ6QGKCD69#/screens/298006051
https://docs.google.com/document/d/1xlrPprFWFrQ8EWKBTxbPxmEM3nH6uPVv8bwpiDI-ygw/edit#heading=h.3546t646wxqj


● Kan der dukke mange lister op? Hvordan rankeres listerne, så den der vises er den 
mest relevante? 

● Vi kan ikke vægte kvaliteten af listerne og er det kurateret godt nok 
● Skal der laves lister hver måned for at producerer lister nok med godt indhold? 
● Skal top 1000 mest lånte bøger have en liste hver 
● Kan dette være relevant i auto complete funktion som DDB tester? 
● Hvad hvis nogle materialer stikker meget ud fra resten af materialerne i listen 
● Den automatiske sortering gætter forkert hver femte søgning, så det er svært at vide 

hvornår listerne skal dukke op. 
● Listevisning er fuld bredde, så kan være problem at ligge ind i søgeresultat 
● Vi ved hvad I vil have Randers projekt ligner vores projekt. Der skal produceres 

mange lister for at dette kan virke.  
○ Kan være en dyr opstartsudgift, som flader ud. 
○ Først skal Randers lave proof of concept men skal udvikles senere 

● Lister i søgeresultatet kan være svære at gennemskue pga lister i lister. Fx 
gymnasieelever der søger efter et emne. Men kan der være andre målgruppe hvor 
der er relevant for. 

○ Hvordan giver man nogle et godt værktøj og andre guider videre. 
● Man kan omdirigere søgning til noget andet fx søgning på film rammer lige nu 

fagbøger om film, som man kan føre videre til spillefilm på dvd, bluray etc. sorteret 
efter nyeste. 

○ Derfor vil søgninger også være mere inspirerende end det nuværende. 
● DDB arbejder på at fjerne så meget fra søgeresultatet som muligt 

○ Pas på med fremmedelementer 
○ Vis det så det ligner det samme, men tydeliggør forskellen. Hvis du ikke giver 

brugeren det de leder efter, så informér om hvorfor. 
● Kan være et overlap med kampagne plus  

 
Koncept 2 (mockup) minder om koncept 1 men inspirationen præsenteres på 
‘kvitteringsside’ 

- En bruger søger efter bogen De af Helle Helle. 
- Når brugeren har reserveret bogen vises der på kvitteringssiden et bånd, der viser en 

liste lavet af en anden bruger (i dette tilfælde en bibliotekar), hvor bogen ‘De’ indgår i 
listen. 

- Konceptets værdi for brugerne:  
- Bruger til bruger inspiration: Se hvad andre brugere/biblioteksfagligt 

personale anbefaler i relation til en given titel. Formidling af kurateret indhold. 
- Synliggørelse af muligheden for at lave og dele inspirations-lister 
- Brugeren ‘forstyrres’ først med inspirationen når de har opnået deres 

hovedformål (reserveret en specifik titel). 
- Benspænd: 

- Hvordan udløser en reservering et match på en liste titlen indgår i? 
- Er det til at implementere sådan et bånd på kvitteringssiden? 

 
Opsamling på Koncept 2: 
Stefan 

https://projects.invisionapp.com/share/G3J6QCOKWEB#/screens
https://projects.invisionapp.com/share/G3J6QCOKWEB#/screens/298008430


● Man skal være opmærksom på irrelevante udlån 
● Nemmere at matche 
● Hvordan matcher man lister? Skal det være at materialet er med i listen derfor vises 

den eller skal man tilknytte lister til materialer. 
○ Skal listerne have flere materialer der skal matche med listerne i prioriteret 

orden 
● Muligt nu: Vælg liste efter dato eller tilfældigt hvor materialet indgår. 
● Man kan differentiere mellem brugerlister og ansattelister i Vejle. 

 
Koncept 3 (mockup) 

- En bruger søger på ‘Mallorca’ 
- Brugeren reserverer en bog om Mallorca og på kvitteringssiden vises et bånd med to 

nyheder/’nodes’ og et event som handler om samme emne (Mallorca). 
- Konceptets værdi for brugerne: 

- Brugerne møder det redaktionelle indhold når de er motiverede for det, da det 
relaterer sig til det de søger. 

- Bibliotekerne oplever sandsynligvis en øget brug af redaktionelt indhold. 
- Brugeren ‘forstyrres’ først med inspirationen når de har opnået deres 

hovedformål (reserveret en specifik titel). 
- Benspænd: 

- Hvordan udløser en reservering et match på redaktionelt indhold om samme 
emne? 

- Kan redaktionelt indhold hentes fra BPI så der sikres tilstrækkeligt indhold? 
 
Opsamling på Koncept 3: 
Stefan 

● Meget overlap med kampagne plus 
○ Kan sætte flueben ved kampagne i artikler, så man kan sætte emneord på 

artiklen som matcher med materialernes emneord. 
● Det er svært at vurdere hvornår redaktionelt indhold er relevant 

○ Er det sådan at hvad som helst er ok at vise, for ellers lukker folk bare 
browseren. Så selv en lille succesrate kan være ok. 

● Hvordan kan vi få BPI i spil her? 
 
 
Opsamling  
Stefan 

● Udgangspunktet er godt og matcher DDBs tanker 
● Koncept 1 er for risikabelt ift funktionalitet på hjemmesiden og er meget krævende 
● Hvis der skal indføres indhold på kvitteringssiden så skal der kunne hentes statistik 
● Angående kuraterede lister - vil man kunne lave lister som rammer rigtigt. Løsning 

kan blive for fortænkt.  
● Skal vi lade os stoppe af upræcist ramt indhold. 

https://vejlebib.dk/public-lists/8
https://projects.invisionapp.com/share/TFJ6Q0TV9Z7#/screens/298516559


Appendix 

Koncept 1 mockup 

 



Koncept 2 mockup 

 

Koncept 3 mockup 

 
 

Samlet opsamling 
K1, K2 og K3 er pointer sagt til koncept 1, 2 og 3. OS er pointer sagt under opsamlingen til 
sidst. 



Matching af det kuraterede indhold  
K1: Hvordan ved vi hvilket materiale, som låneren leder efter, så den kan ligge under 
resultatet? Fx når låneren søger på “helle helle de”. Hvordan ved vi at det er bogen De af 
Helle? Tue siger at rankeringen slet ikke er god nok til det. Den automatiske sortering gætter 
forkert hver femte søgning, så det er svært at vide hvornår listerne skal dukke op. 
 
K1: Hvordan skal systemet vide hvad listen handler om? Er det fra listens titel eller fra listens 
indhold? K2: Hvordan matcher man lister? Skal det være at materialet er med i listen derfor 
vises den eller skal man tilknytte lister til materialer. Skal listerne have flere materialer der 
skal matche med listerne i prioriteret orden  
 
K1: Kan der dukke mange lister op? Hvordan rankeres listerne, så den der vises er den mest 
relevante? K2: En løsning der er muligt nu: Vælg liste efter dato eller tilfældigt hvor 
materialet indgår. 
 
K1: Man kan omdirigere søgning til noget andet fx søgning på film rammer lige nu fagbøger 
om film, som man kan føre videre til spillefilm på dvd, bluray etc. sorteret efter nyeste. Derfor 
vil søgninger også være mere inspirerende end det nuværende. 
 
K2: K2 er nemmere at matche end K1. Da K2 matcher på et bestemt materiale, så kan vi 
finde lister med materialet i. 

Relevansen af det kurateret indhold  
K3: Det er svært at vurdere hvornår redaktionelt indhold er relevant. OS: Angående 
kuraterede lister - vil man kunne lave lister som rammer rigtigt? Løsning kan blive for 
fortænkt.  
 
K3: Er det sådan at hvad som helst er ok at vise, for ellers lukker folk bare browseren. Så 
selv en lille succesrate kan være ok. OS: Skal vi lade os stoppe af upræcist ramt indhold. 

Kvaliteten og kvantiteten af listerne 
Der skal både være nok lister til at det har en indflydelse og de skal være gode nok til at 
funktionaliteten ikke er for dårlig. 
 
K1: Vi kan ikke vægte kvaliteten af listerne og er det kurateret godt nok 
 
K1: Skal der laves lister hver måned for at producerer lister nok med godt indhold? Skal top 
1000 mest lånte bøger have en liste hver? 
 
K1: Hvad hvis nogle materialer stikker meget ud fra resten af materialerne i listen 
 
K2: Man kan ikke differentiere mellem brugerlister og ansatte-lister 



Andre relevante projekter 
K1: Kan dette være relevant i auto complete funktion som DDB tester? 
 
K1: Vi ved hvad I vil have Randers projekt ligner vores projekt. Der skal produceres mange 
lister for at dette kan virke. Kan være en dyr opstartsudgift, som flader ud. Først skal 
Randers lave proof of concept men skal udvikles senere. 
 
K1: Kan være et overlap med kampagne plus. K3: Meget overlap med kampagne plus. Kan 
sætte flueben ved kampagne i artikler, så man kan sætte emneord på artiklen som matcher 
med materialernes emneord. 
 
K3: Hvordan kan vi få BPI i spil her? 

UX udfordringer 
K1: Listevisning er fuld bredde, så kan være problem at ligge ind i søgeresultat, da det giver 
brugeren indtrykket at siden slutter og der ikke er mere indhold nedenunder. 
 
K1: Lister i søgeresultaten kan være svære at gennemskue pga lister i lister. Fx 
gymnasieelever der søger efter et emne. Men kan der være andre målgruppe hvor der er 
relevant for. Hvordan giver man nogle et godt værktøj og andre guider videre. 
 
K1: DDB arbejder på at fjerne så meget fra søgeresultatet som muligt. Pas på med 
fremmedelementer. Vis det så det ligner det samme, men tydeliggør forskellen. Hvis du ikke 
giver brugeren det de leder efter, så informér om hvorfor. 
 
OS: Koncept 1 er for risikabelt ift funktionalitet på hjemmesiden og er meget krævende. 

Andre pointer 
K2: Man skal være opmærksom på irrelevante udlån. Får man låneren til at reservere for at 
reservere, som aldrig bliver hentet. På den anden side, hvis større udlånstal er vigtigere, kan 
det måske være ok. 
 
OS: Udgangspunktet er godt og matcher DDBs tanker 
 
OS: Hvis der skal indføres indhold på kvitteringssiden så skal der kunne hentes statistik 
 
  



Arkitekttegning 

 


