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Introduktion 
Den udfoldede projektbeskrivelse er en vigtig del af koordinationsgruppens beslutningsgrundlag, når de skal tage stilling til, om realiseringen af 

projektet skal godkendes. Samtidig er den et arbejdsværktøj, som skal hjælpe jer med at danne et overblik over jeres projektforløb. 

Afslutningsvis bruges projektbeskrivelsen til at forventningsafstemme projektets mål og rammer mellem ansøger og DDB, før et projekt eventuelt 

igangsættes. 

Vi anbefaler, at I afklarer eventuelle spørgsmål til skabelonen på opstartsmødet med DDB. Som udgangspunkt skal alle felter udfyldes. Udover 

dette dokument, skal I vedhæfte et budget for projektet samt underskrevne samarbejdsaftaler.  
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Opsummering 
 

Opsummer i skemaet, hvordan projektets hovedelementer ser ud efter, at I har gennemført foranalysen. Dvs. hvilken problematik/mulighed, 

koncentrerer projektet sig om, og hvilken løsning foreslår projektet? Det er oplagt at udfylde dette skema, når hele projektbeskrivelsen er på 

plads. 

Redegør endvidere kort og præcist for, om og hvordan foranalysen samt det foreslåede projekt lever op til de særlige og almindelige vilkår for 

tilsagnet om projekttilskud (se tilsagnsbrevet).  

 

Opsummering 
Problematik og løsningsforslag 

Problematik 

Biblioteksbrugerne har brug for en genkendelig og lettilgængelig wayfinding løsning til at navigere i biblioteksrummet. 

Ubetjent åbning af biblioteker skaber behov for større selvhjulpenhed for brugerne. 

 

Løsning 

Projektet vil udvikle en national digital vejviser (wayfinding service) med tilhørende API, som gør det muligt at vise positioner på 

kort over biblioteksrum. Løsningen skal kunne benyttes på tværs af biblioteker og vil give mulighed for at præsentere de lokale POI 

(point of interest) samt materialers placering i et givent biblioteksrum, i bibliotekernes formidlingsløsning - som f.eks. Biblioteket 

APP´en eller DDB CMS.  

 

- Udvide Biblioteket APP’en med kortvisning, som sættes i drift hos de deltagende kommuner 

- Udvikling et modul til DDB CMS med kortvisning, der viser hvor et materiale, der er hjemme, fysisk befinder sig 

For at nå disse overordnet mål til gavn for brugerne, må projektet først: 
- Videreudvikle og klargøre Platform til en national digital vejviserfunktion til biblioteksrummet. Platform vil blive en del af 

infrastrukturen, der er klar til at blive sat i drift 

- Gøre løsningen robust og skalerbar, så løsningen kan håndtere alle landets biblioteker 
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- Udvikle og dokumentere det tilhørende API, hvortil leverandører af kortløsninger kan integrere  
- Afprøve integrationen i forhold til MapsPeople og No Such Agency (kortleverandører) 

- Udvikle og dokumentere det tilhørende snitflade (API), hvortil leverandører af formidlingsløsninger kan integrere 

- Udvikle kortløsningen i Platform, så den kan modtage data fra forskellige kortleverandører 
- Brugerteste ift. Biblioteket APP´en og DDB CMS 

- Udarbejde guidelines til biblioteker, “Sådan kommer du i gang med Wayfinding” 

- Sikre bibliotekernes ejerskab til egne kortdata (positioneringer) 
 

Den nationale service vil være brugbar på tværs af forskellige kortsystemer og formidlingsløsninger og dermed understøtte 

flerleverandørstrategien. Den nationale service vil være dokumenteret, og den vil blive overdraget til DDB ved projektets afslutning 
Løsningen vil understøtte biblioteker både med og uden IMS. 

 

Foranalysen og projektets overholdelse af særlige og almindelige vilkår  

I foranalysen har der været fokus på at kvalificere følgende to dele: 

 

1. Hvorvidt det giver mening for brugerne af biblioteket at anvende en kortløsning til at navigere rundt på biblioteket 
2. Hvad skal der til for at det tekniske setup, herunder integrationer og systemer, kan levere en brugbar løsning for brugerne 

og dermed også bibliotekerne 

 
I den forbindelse har det første step handlet om at danne erfaring med kort-indtegning på biblioteker, samt udvikle en platform, 

der kobler kortet med bibliotekssystemet. Ballerup har gennemført i lighed med Sønderborg og Aarhus, som et bibliotek, der ikke 

har IMS. Løsningen kan benyttes af alle biblioteker, uanset om man benytter IMS eller ej.  

 

Der blev udviklet og testet en første version af platformen, der understøtter integration med Biblioteket APP’en. Platformen kobler 

materialets opstillingsinformationer sammen med tilsvarende informationer i en kortløsning (i det konkrete setup var kortløsning 

fra MapsPeople valgt). 

 

Efterfølgende blev Biblioteket APP’en med wayfinding testet på brugerne. Under testen blev de adspurgte bl.a. bedt om at søge et 

materiale frem i Biblioteket APP’en og finde materialet på hylden vha. kortet i APP’en. 

 

Overordnet set blev der taget godt imod idéen om materialets placering på kort. Brugertesten viste dog også, at det er vigtigt at 

arbejde med positionering, da dette vil hjælpe brugerne meget i forståelsen af kortet. Udfordringer med at placere sig selv på 

kortet, så man kan navigere hen til materialet, blev løst ved at tilføje pejlemærker (point of interests) på kortet, så det er nemmere 
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at navigere uden brugerpositionering. De fleste brugere flyttede opmærksomheden fra kortet til reolerne, når de vurderede, at de 

var i nærheden af materialet. 

For at opnå en yderligere dynamisk positionering kan bibliotekerne tilvælge at koble beacons på deres løsninger. Til biblioteksbrug 

vil beacons være at foretrække, da investeringen er forholdsvis lille og teknologien kan indpasses i eksisterende bygninger (se 

bilag 2) 

 

Det er nødvendigt at brugerfladen udarbejdes således, at brugeren kan navigere frem til destinationen, uden at få detaljerede 

informationer om position og bevægelse. Vi bør ikke kode løsningen fra bunden, men i stedet gøre brug af eksisterende 

leverandør, der kan vejlede, installere og drifte løsningen. 

 

Grundet teknologiernes begrænsning, bør man arbejde med positioneringen i steps. 

1. Udgangspunktet er den nuværende løsning, med pejlemærker på kortet. Denne klargøres til at kunne rumme alle 

biblioteker med anvendelse af Biblioteket APP 
2. Udvikling af integration til DDB CMS for Sønderborg og Aarhus 
3. Med beacons kan vi få brugerens position på kortet, dog formentlig med forholdsvis lav præcision. Derfor bør vi starte med 

en løsning, der kan rumme dette: en genereret rute på kortet ud fra brugerens (ca.) position 
4. Efterhånden som vi får erfaring med teknologien, og at teknologien bliver mere avanceret, kan vi arbejde hen imod 

realtidspositionering á la Google Maps 
 

Særlige vilkår 

A) Tilsagnet gives på betingelse af, at ansøger på opstartsmødet med DDB kan bekræfte, at det er inden for projektets rammer at 

udbrede den generelle wayfinding-løsning til alle biblioteker i app’en ’Biblioteket’. Såfremt der er omkostninger til drift mm. 

forbundet med implementering hos bibliotekerne, og som ikke ligger inden for projektets ramme, skal dette samtidigt 

tydeliggøres.  

 

Hvis ansøger bekræfter, at projektet vil gøre det muligt for alle biblioteker at bruge wayfinding-modulet, er det en endvidere en 

betingelse, at ansøger i foranalysen redegør for:  

 

Værdien for brugere og biblioteker forbundet med at udvide løsningen med dynamiske brugerruter.  

 

Projektets opfyldelse af særligt vilkår:  
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Der udvikles en løsning, der kan benyttes hhv. med og uden beacons (dvs. brugerens positionering). Beacons-løsningen vil give 

mulighed for dynamiske brugerruter mellem bruger og materiale. Uden beacons baseres navigationen på points of interest i 

biblioteksrummet, som sammen med materialets placering skal give brugeren et overblik, så materialet lettere findes. 

 

B) Gennemsnitlige omkostninger ved lokal implementering i forhold til optegning af kort mm.  

Projektets opfyldelse af særligt vilkår: tilslutning til løsningen vil være forbundet med flg. omkostninger pr. bibliotek: 

1. Indsamling af kortmateriale 
Bibliotekerne kan benytte allerede eksisterende kortmateriale eller, hvis disse ikke haves eller er i for dårlig kvalitet, skal 

nye kort udarbejdes. 
2. Udgift til leverandør af kortløsning 

Projektet har i foranalysen indhentet årlig pris pr. 1000 m2 for drift, support og vedligehold. 2.500,- kr. For et 

gennemsnitligt bibliotek med 3000 m2 vil prisen være 7.500,- kr.  
3. Indtastning af interessepunkter på biblioteket 

‘Point of interest’ skal markeres på kort, ligesom hele biblioteksrummet med reoler skal angives. Desuden skal biblioteket i 

Platform angive de forskellige reoler samt hvilken type af materialer, som er placeret på de enkelte reolfag. Erfaringerne fra 

foranalysen viser, at Aarhus brugte ca. 14 timer på denne opgave.  
4. Adgang til Platform 

De enkelte biblioteker skal betale ca. 4.750,- kr. for tilslutning til Platform. Denne udgift kan DDB vælge at løfte, når 

Platform overdrages til DDB. 

 

C) At løsningen kan håndhæve kravene fra GDPR 

I forhold til GDPR er det alene for at påvise brugernes positionering, at data fra mobile enheder – og dermed personhenførbare 

oplysninger - vil blive opsamlet og sendt videre til en leverandør. Det skal i projektet sikres, at kortleverandørerne overholder krav 

til databehandleraftaler. Personhenførbare data vil være enhedens mac-adresse, som overføres til kortleverandørens løsning, 

herefter anonymiseres mac-adressen. Mac-adresse overføres ikke til tredjelande, ligesom personhenførbare data ikke gemmes i 

logfiler. Data slettes efter 30 dage. I projektet arbejdes med en GDPR-compliance revision sammen med REV-IT (bilag 3-5). 

 

D) At ansøger foretager en nærmere afdækning af tilslutningsomkostninger for det enkelte bibliotek på filialniveau (særligt med 

fokus på KAD-kort og tidsforbrug i forhold til teknisk implementering og indtastning af POI), fx gennem tre use-cases. 
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Som grundlag for kortmateriale skal bibliotekerne benytte filformaterne: SHP (Shapefile), DWG, PDF eller PNG. Kortmaterialet vil 

herefter blive klargjort af en kortleverandør.  

 

Priseksempel 1: 

Hovedbibliotek med udlånsareal på 2.500 m2. Biblioteket har kort i DWG-format. 

Prisen vil være 6.250,- kr. som årlig vedligeholdelse. 

Priseksempel 2: 

Hovedbibliotek med udlånsareal på 2.500 m2, samt to filialer på hhv. 800 m2 og 1.200 m2. I alt 4.500 m2.  

Prisen vil være 11.250,- kr. som årlig vedligeholdelse. 

 

Personaleforbrug 

I forbindelse med opstart på processen for det enkelte bibliotek, skal man igennem nedenstående proces. 
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Erfaringerne siger, at man skal forvente 2 dages arbejde i forhold til 1) Indsamling og behandling af kortmateriale, 3-4 dages 

arbejde i forhold til 2) Indtastning af oplysninger i CMS (Platform 1.0) og endelige 3-4 timers arbejde i forhold til 3) Test og 

idriftsættelse til brugere. I alt ca. 6 dages arbejde. 

 

E) At ansøger foretager en nærmere afdækning af bibliotekernes interesse for at implementere funktionen på deres lokale 

bibliotek 

Projektet har sendt mail til alle landets bibliotekschefer for at høre om deres interesse for projektet. Ud over projektets egne 

deltagere kan 95 biblioteker svare:   

13 biblioteker svarer nej tak, mens 29 biblioteker svare at de vil være interesseret. 4 af bibliotekerne udtrykker dog bekymring for 

om biblioteket har råd til at være med i løsningen.  

 

F) At ansøger afsøger mulighederne for en reduktion af udgifterne i projektet 
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Projektet har set på estimater og være i tæt dialog med leverandøren af nuværende løsning. 

• Den første version af platformen er udviklet som en integreret del af Redias Platform. I dette projekt, skal den adskilles, så 

løsningen kan afvikles afhængig af Redia og deres infrastruktur 

• Den første version er udviklet samtidig med at konceptet blev udviklet undervejs - derfor er integrationerne til de eksterne 

systemer som FBS, IMS og MapsPeople ikke udviklet i forhold til skalerbarhed. Det skal være  muligt med flere 

kortleverandører og flere leverandører af formidlingsløsninger, skal kunne benytte den API, som udvikles i næste fase af 

projektet 

• Dette medfører at dele af nuværende kode i platform og API skal omskrives i den næste fase af projektet 

• API til kort, skal samtidig gøres uafhængig af typer af kort, hvilket kræver videreudvikling af API. 

• Platformen version 2.0 skal udvikles og programmeres så andre end Redia kan drifte og vedligeholde servicen.  

Alle disse punkter kræver en del timer for at komme i må. Redia har vurderet, hvor nuværende setup skal videreudvikling til en 

moden komponent til biblioteksinfrastrukturen. Store dele af fra version 1.0., UX og Design, samt integrationerne med FBS & IMS 

vil blive genbrugt.  

 

Hermed opdateret timeforbrug: 

• Afklaring og konkretisering (Kort-leverandører) 

• Modning af integration med FBS og IMS 

• Udvikling af API til Kort-leverandører 

• Udvikling af API til leverandører af formidlingsløsninger 

• Udvikling af UI og generalisering af kortvisning: Skalerbare kortvisning 

• Udvikling af APP Modulerne til Biblioteket APP: Kortmodulerne skal være modulært 

• Dokumentationsarbejde og udarbejde specifikationer 

• Test, rettelser og idriftsættelse 

 

I alt forventes Redia at bruge 565 timer på opgaven. 

 

Ydermere har vores dialog med Redia skåret betragtelig i det oprindelige estimat på næsten 900 timer, til nu 565 timer. Til 

udvikling af løsningen i en version 1.0 har de tre biblioteker allerede investeret en del.  
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G) At ansøger tydeliggør funktionaliteten i den endelige løsning, fx illustreret som en brugerrejse, der viser værdien for både 

bibliotek og slutbruger. 

Brugerrejse vedlagt som bilag 7. 
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Projektbeskrivelse  
I skemaerne nedenfor skal I opsummere organiseringen i jeres projekt og beskrive projektet i detaljer. I felter, hvor der bliver spurgt ind til 

projektdeltagere skal følgende information fremgå: Navn, titel, organisation og kontaktinformation.  

Projektets stamdata 
Projekttitel 

Wayfinding Service til Bibliotekerne 

Projektperiode  

01.09.2019-30.09.2020 

Samlet økonomi  

Kr. 992.250 

Projekts samarbejdspartnere 

Biblioteket Sønderborg 

Aarhus Bibliotekerne 

ITK, Aarhus Kommune 

Københavns Biblioteker 

 

 

 

 

 

 



Side 11 af 25 
 

 

Projektets organisering 

Projektejer [Indsæt det ansøgende bibliotek] 

Biblioteket Sønderborg 
Nørre Havnegade 15 
6400 Sønderborg 

 

Styregruppe og Styregruppeformand  

Carsten Nicolaisen (Stadsbibliotekar) 

Biblioteket Sønderborg 

E-mail: cnic@sonderborg.dk  
Telefon: 27906000 

 

Marie Østergård (Bibliotekschef) 

Aarhus Bibliotekerne 

E-mail: mao@aarhus.dk  
Telefon: 515764633 

 

Per Kjær (Teamleder) 

ITK – Aarhus Kommune 

E-mail: pkf@aarhus.dk  
Telefon: 29204323 

 

Ulla-Pia Larsen (Afdelingsleder) 

Københavns Biblioteker 

E-mail: ullala@kk.dk 
 

Morten Maegaard Astrup 
DDB 
E-mail: mma@slks.dk 

Projektleder [Indsæt navn, titel, organisation og kontaktinformation] 

mailto:cnic@sonderborg.dk
mailto:mao@aarhus.dk
mailto:pkf@aarhus.dk
mailto:ullala@kk.dk
mailto:mma@slks.dk
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Per Kjær (Projektleder) 

ITK – Aarhus Kommune 

E-mail: pkf@aarhus.dk  
Telefon: 29204323 

 

Projektgruppe [Indsæt navn, titel, organisation og kontaktinformation] 

Sidsel Bech-Petersen (Biblioteksudvikler) 

Aarhus Bibliotekerne 

E-mail: sibp@aarhus.dk  
Telefon: 51576462 

 

Mads Lykke 
Aarhus Bibliotekerne 
E-mail: madly@aarhus.dk 

 

Michael Haahr Christensen 
Aarhus Bibliotekerne 
E-mail: mhc@aarhus.dk 

 

Martin Greif Madsen 
Aarhus Bibliotekerne 
E-mail: magm@aarhus.dk 

 

Anders Nørregaard (IT-konsulent) 

ITK – Aarhus Kommune 
E-mail: andno@aarhus.dk  
Telefon: 41856666 

 

Jens Tirsbæk Novrup (Systemadministrator/IT projektleder) 
Biblioteket Sønderborg 
E-mail: jtjo@sonderborg.dk 
Telefon: 88726026 
 

Agnete Moos (Web-konsulent og projektkoordinator) 

mailto:pkf@aarhus.dk
mailto:sibp@aarhus.dk
mailto:madly@aarhus.dk
mailto:mhc@aarhus.dk
mailto:magm@aarhus.dk
mailto:andno@aarhus.dk
mailto:jtjo@sonderborg.dk
mailto:jtjo@sonderborg.dk
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Biblioteket Sønderborg 
E-mail: agms@sonderborg.dk 
Telefon: 22428966 

 

Søren Jensen (Bibliotekar) 
Biblioteket Sønderborg 
E-mail: sejs@sonderborg.dk 
Telefon: 88726040 

 

Daniel Ackey (Specialkonsulent) 

København Biblioteker 

E-mail: E50L@kk.dk 

Telefon: 40486207 

 

Evt. reference eller ekspertgruppe 

Der etableres et eller to brugerpaneler bestående af både leverandører, brugere, biblioteksfagligt personale samt projektfolk, og 

grupperne inddrages undervejs og er med til at teste og vurdere kvaliteten af wayfinding servicen/API og kortvisningen.  

 

Eskalering til DDB 

DDB skal holdes orienteret om væsentlige ændringer i projektet, eksempelvis større forsinkelser, ændringer i økonomi eller 

projektets indhold, eller grundlæggende ændringer i projektets organisering. Hvad er tolerancegrænserne for, hvornår der 

eskaleres til DDB? 

DDB involveres direkte i projektet med plads i projektets styregruppe, og vil på den måde være inddraget omkring alle væsentlige 

beslutninger.  

Alle udvidelser af aftaler omkring infrastrukturen, services og API-komponenter vil DDB være direkte involveret i.  
 

 

 

 

 

mailto:agms@sonderborg.dk
mailto:agms@sonderborg.dk
mailto:sejs@sonderborg.dk
mailto:sejs@sonderborg.dk
mailto:E50L@kk.dk
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Projektbeskrivelse 

Hvad er projektets formål - hvilket problem skal projektet løse?  

Formålet med projektet er at gøre navigation i det fysiske biblioteksrum nemt tilgængeligt for alle brugere i biblioteket. Dette løses 

ved at udvikle en generel wayfinding løsning til alle bibliotekerne. Særligt i relation til de åbne, selvbetjente biblioteker, vil 

projektet understøtte en sammenhængende brugeroplevelse og koble indhold med bruger. 

 

Projektets formål er at kvalificere og udvikle en national digital vejviserfunktion til biblioteksrummet (Platform 2.0) med tilhørende 

snitflade (API). Det udstillede API giver adgang til at hente kortinformationer fra Platform 2.0, så disse kan integreres i 

bibliotekernes digitale løsninger som f.eks. DDB CMS, Infoskærme, Interaktive skærme og APP’s. Løsningen tænkes konstrueret 

sådan, at den er uafhængig af hvilke systemer, de forskellige leverandører af indendørs kort gør brug af. 

 

Med en navigationsløsning i de digitale formidlingsløsninger gøres brugerne selvhjulpne. Den digitale vejviserløsning vil være i 

øjenhøjde med moderne teknologier og vil benytte positioneringsteknologien, som brugerne kender i forvejen fra udendørs GPS. 

Løsningen vil være genkendelig for brugere og understøtte de forventninger, brugerne har.  

 

Rent teknisk vil løsningen blive konstrueret til understøttelse af to typer af digitale vejviser: 1) POI (Points of Interest) i 

biblioteksrummet, kombineret med materialeplacering, som angiver rute mellem POI og materiale, samt 2) POI (Points of Interest), 

materialeplacering og brugerpositionering, hvormed brugeren kan få en dynamisk visning af vej mellem sig selv om materialet 

eller mellem sig selv og en POI.  

 

Dynamisk digital vejviserfunktion opnås optimalt ved benyttelsen af beacons-teknologi i de fysiske biblioteker. Dvs. at biblioteket 

har placeret beacons i sit biblioteksrum. Indkøb og placering af beacons i biblioteksrummet er ikke en del af projektet. Hvis 

biblioteket ikke benytter beacons i sit biblioteksrum, opnår man en delvis dynamisk digital vejviserfunktion ved at placere ‘Point of 

interest’ samt materialets fysiske placering på kortet. Projektet vil derfor undersøge mulighederne for enhedsplacering for 

bibliotekets egne installationer. Det kan f.eks. være selvbetjeningsudstyr, touch-infoskærme eller OS2BorgerPC.  

 

Overblik over benyttelsesgraden af kort i Biblioteket APP´en og DDB CMS tænkes løst ved opsamling af data via Webtrekk. 

Løsningen udvikles således, at den vil være mulig at implementere på alle danske biblioteker. Løsningen udvikles således, at man 

som bibliotek er uafhængig af, om man benytter IMS eller ej.  

Hvem er projektets målgruppe?  

Målgruppen for løsningen er brugerne af de fysiske biblioteker.  

• Brugere af bibliotekets digitale formidlingsløsninger, der f.eks. ønsker at finde konkret(e) materiale(r) 

• Brugere af biblioteket, som ønsker anvist hvor forskellige Point of interest befinder sig. POIs kan eksempelvis være toilet, 

printer, selvbetjeningsudstyr, eller områder/afdelinger/udstillinger 
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• Bibliotekerne, der via løsningen får mulighed for at udnytte vejviserfunktionen i deres digitale formidlingsløsninger 

 

Hvem er projektets interessenter? 

• Brugere af det fysiske biblioteksrum 

• Bibliotekerne 

• Leverandører af kortløsninger 

• Leverandører af digitale formidlingsløsninger til biblioteker 

• DDB 

 

Hvad er projektets overordnede løsning? Dvs. hvilket indhold/resultater skal projektet resultere i?  

Projektets overordnede løsning er en skalerbar, robust digital vejviserfunktion, der stiller et API til rådighed, så løsningen kan 

integreres i bibliotekernes formidlingsløsninger. 

 

Projektet udvikler endvidere 2 integrationer i bibliotekernes fælles grænseflader, nemlig Biblioteket APP’en og DDB CMS. 

Hvad er projektets delindhold / resultat? Fx tekniske komponenter, jura, formidling, organisatorisk forankring af projektet, 

fastsættelse af årlige driftsomkostninger.  

- Digital vejviser til biblioteksrummet som en infrastrukturkomponent ejet af DDB: Platform 2.0 
- API udstilling fra Platform 2.0. til kortleverandør og leverandører af formidlingsløsninger 
- Sikre at bibliotekerne har ejerskab til kortdata (positioneringer) placeret i Platform 2.0 

- En GDPR compliant løsning 

- Afrapportering af brugertest 

- Guidelines til bibliotekerne  

- Integration til DDB CMS – kode afleveres til CORE 
- Integration i Biblioteket APP’en 

 
De årlige driftsomkostninger vil andrage ca. 60.000,- kr. og dækker drift, support og vedligeholdelse af Platform v. 2.0 inkl. 

udstillingen af API til kortleverandører hhv. Leverandører af formidlingsindhold. 

Hvordan afgrænses projektet? Dvs. hvad skal projektet ikke indeholde. 

I forhold til DDB CMS vil projektet lave et POC, og teste denne i forhold til brugerne. POC bliver idriftsat i Biblioteket Sønderborg og 

Aarhus Bibliotekerne, men ikke i øvrige kommuner.  

 

Kortlægning af bibliotekernes fysiske lokaler er en opgave, som ligger uden for projektet; projektet udarbejder guidelines så andre 

biblioteker let kan komme i gang med opgaven. 
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Hardwareudgifter og evt. konsulenthjælp til etablering af beacons-bestykning af det fysiske bibliotek ligger ligeledes uden for dette 

projekt.   

Hvad er baggrunden og forudsætningerne for projektet? 

Projektet tager afsæt i foranalysen og dets resultater.  

Hvilke afhængigheder har projektet? Er projektet fx afhængigt af resultater fra andre projekter, eller indgår projektet i DDB-

processer.  

Nej.  

Hvad er projektets succeskriterier?  Hvad skal projektet levere før, at projektet er en succes? Og hvordan måles det konkret om 

projektet har opfyldt sine succeskriterier?  

- Der er udviklet national service (Platform 2.0) 

- Der er udviklet et åbent, veldokumenteret API til hhv. kortløsnings-leverandører og leverandører af formidlingsløsninger 

- Der er udarbejdet en guideline til bibliotekerne om hvordan man kan tage løsningen i brug 

- Der er implementeret kortvisning på de deltagende biblioteker i Biblioteket APP´en 

- Der er implementeret kortvisning i hjemmesiderne på hhv. Biblioteket Sønderborg og Aarhus Bibliotekerne som POC 

- Der er implementeret kortvisning inkl. brugerpositionering på Dokk1 (Aarhus Bibliotekerne) 

- Der er gennemført brugertest 

- Der er gennemført en GDPR-compliance revision sammen med REV-IT 

- Der er gennemført evaluering af projektet 

 

 

 

 

Risikolog  
I skemaet forneden skal I skrive de risici, som I forventer, har potentiale til at påvirke gennemførelsen af jeres projekt. Derudover skal I overveje 

hvilke handlinger, som vil kunne mindske risikoen eller dens konsekvenser. I de felter, hvor der skal angives tal, er en høj værdi udtryk for, at der 



Side 17 af 25 
 

er en stor sandsynlighed for, at problemet opstår eller, at konsekvensen af problemet vil være stort. Produktet af sandsynlighed og konsekvens 

udregnes manuelt ved at gange værdien for ”sandsynlighed” med værdien af ”konsekvens”.  

Risikolog 

Risiko 

Hvilke scenarier kan true 

projektet? 

Sandsynlighed 1-

5 

Hvad er 

sandsynligheden 

for, at problemet 

vil opstå? 

Konsekvens 1-

5 

Hvor alvorlig er 

konsekvensen? 

Produkt af 

sandsynlighed 

og 

konsekvens  

1-25 

Handling 

Hvilke handlinger kan hindre scenariet i 

at opstå, eller mindske konsekvensen 

af scenariet? 

 

GDPR – dynamiske brugerruter – 

personhenførbare data overføres 

til tredjelande uden 

databehandleraftale 

2 5 10 

Projektet skal stille krav til leverandører 

af kortløsninger, herunder at 

personhenførbare data ikke må 

videregives til tredjelande 

 

Omkostningerne til beacons er 

større end antaget, hvorved der 

placeres for få beacons i de 

fysiske biblioteker. Dermed vil 

brugernes positionering ikke blive 

nøjagtig nok 

2 3 6 

Tidlig afklaring med bibliotekerne 

omkring benyttelse af beacons 

 

Ejerskab til kortmateriale. 

Bibliotekerne bliver bundet til at 

fortsætte med samme 

leverandør. 

4 3 12 

Kontrakt med kortleverandører, som 

sikrer kommunernes ejendomsret til 

kortmaterialet. 
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Tidsplan – Faser  
I skemaet skal I indsætte de faser, som I skal igennem for at realisere projektet. Faserne kan løbe parallelt med hinanden. Der er allerede indsat 

overskrifter i skemaet, men de skal udelukkende ses som inspiration. Det er op til jer at indsætte overskrifter, som passer med jeres 

projektforløb.  

 

Tidsplan – faser 

Aktivitet Startdato   Slutdato Specifikation af indhold  

Fase 1 – Opstart af projektet 

Projektet starter 02.09.2019  Opstart af projektet 

Fælles Styregruppe- og projektmøde 10.09.2019   

Detaljering af fase 2 og 3 02.09.2019 31.10.2019 Fase 2 og 3 nedbrydes i mindre dele. 

Fase 2 – Analyse 

Afklaring af krav til grænseflade i DDB CMS 02.09.2019 30.09.2019 Udarbejdelse af kravspecifikation inkl. wireframes til 

DDB CMS. 

Afklaring af krav til enhedspositionering for 

it-udstyr i de fysiske biblioteker 

02.09.2019 31.10.2019 Det skal afklares, om det teknisk er muligt at 

indarbejde positionering i selvbetjeningsudstyr og 

OS2BorgerPC. 

Afklaring og konkretisering af snitflader 02.09.2019 18.10.2019 Snitfladerne skal afstemmes og udspecificeres med 

de respektive leverandører og samarbejdspartnere 

Konkretisering og UX/Design af de grafiske 

elementer til responsive-kortvisning 

01.10.2019 31.12.2019 Grafisk visning af kortvisning skal generaliseres og de 

elementer der kan tilpasses af biblioteker og 

leverandører konkretiseres. 

Kontakt med Beacon-leverandør i forhold til 

fysiske rum 

02.09.2019 31.12.2019 Afsøgning af marked for leverandører og valg af 

samarbejdspartner til det videre forløb. 

Bestykning af beacons på Dokk1 i Aarhus 01.01.2020 31.03.2020 Indkøb og opsætning af beacons i de fysiske 

biblioteker i Aarhus. 

Fase 3 - Udvikling  

Udvikling og modning af integration med 

FBS og IMS 

21.10.2019 31.12.2019 Eksisterende integrationer med IMS og FBS skal 

videreudvikles og modnes til skalering/integration 
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Udvikling af API fra wayfinding service 

(Platform 2.0) 

01.01.2020 29.02.2020 Platform bringes til ny version, hvor API kan udstilles 

mod Kortvisningsleverandører og leverandører af 

formidlingsløsninger. 

Udvikling af kortvisning i Biblioteket APP´en 01.01.2020 30.04.2020 Der udvikles en løsning, hvor Biblioteket APP har 

kortvisning for de deltagende biblioteker. 

Udvikling af kortvisning i DDB CMS - POC 01.01.2020 31.03.2020 Der udvikles en POC, hvor brugere hos DDB CMS 

programmørbiblioteker (Sønderborg og Aarhus), kan 

se kortvisning ift. Udvalge usecases. 

GDPR-complience foretages 01.04.2020 30.04.2020 IT-revisionsvirksomhed inddrages i afklaringen. 

Fase 4 – Test og Implementering  

Test af beacons til positionering 01.01.2020 31.01.2020 Test af positionering af beacons på Dokk1 i Aarhus. 

Primære fokus er at få klarlagt detaljeringsgraden. 

Test af robustheden i Platform 01.02.2020 31.03.2020 Der testes at kortvisning fungere ift. flere 

kortleverandører og deres systemer, samt API’ets 

robusthed. 

Fabrikstest: Kortvisning i Biblioteket APP 01.05.2020 31.05.2020 Fabrikstesten omfatter kortvisning, bruger 

positionering, ‘point of interest’ positionering i 

Biblioteket APP inden løsningen slippes løs til 

brugertest. 

Brugertest Biblioteket APP 01.06.2020 30.06.2020 Brugertest omfatter både test hos de deltagende 

biblioteker, samt slutbrugertest. 

Implementering af kortvisning Sønderborg 

og Aarhus 

01.07.2020 15.08.2020 Implementering og idriftsættelse af løsningen i 

Biblioteket APP for Sønderborg og Aarhus. 

Fabrikstest: Kortvisning i DDB CMS 01.04.2020 31.05.2020 Test af POC for DDB CMS 

Brugertest af kortvisning i DDB CMS 01.06.2020 30.06.2020 Brugertest i Sønderborg og Aarhus 

Implementering af kortvisning i DDB CMS 01.07.2020 15.08.2020 Implementering og idriftsættelse af løsningen i 

Sønderborg og Aarhus 

Fase 5 - Afslutning på projektet  

Aflevering af Platform til DDB 01.09.2020 30.09.2020 Platform overdrages til DDB for videreførsel. 

POC resultater fra DDB CMS overdrages til 

DDB 

01.09.2020 30.09.2020  

Guidelines til bibliotekerne færdiggøres 01.06.2020 31.08.2020  

Fase 6 - Evaluering af projekt  
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Afrapportering til DDB 01.09.2020 30.09.2020  
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Tidsplan - Gantt diagram  
I skal udfylde nedenstående skema, så det passer med jeres projektforløb. Skemaet giver et visuelt overblik over jeres projektforløb og kan 

bruges til at vise eventuelle afhængigheder i projektet (se eksempel nedenfor). Vær særlig opmærksom på at tilrette skemaet, så det er de 

rigtige måneder og årstal der står i øverste række.  

Tidsplan – Gantt diagram 

Måneder 

Aktiviteter 

Sep.  

19 

Okt. 

19 

Nov. 

19 

Dec. 

19 

Jan. 

20 

Feb. 

20 

Mar 

20 

Apr. 

20 

Maj 

20 

Juni 

20 

Juli 

20 

Aug. 

20 

Sep. 

20 

Okt. 

20 

Nov. 

20 

Dec. 

20 

Jan. 

21 

    

Opstart af projektet                      

Projektstart                      

Planlægning af fase 

2 og 3 

                     

Analyse                       

Afklaring DDB CMS                      

Afklaring 

enhedspositionering 

                     

Afklaring af 

snitflader 

                     

UX 

design/kortvisning 

                     

Udvikling                      

Integration mod 

FBS og IMS 

                     

API fra Platform                      

Korvisning i 

Bibliotek APP 

                     

Kortvisning i DDB 

CMS - POC 

                     

GDPR compliant                      
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Test og 

Implementering 

                     

Test af positionering                      

Test af rubusthed                      

Fabrikstest: 

Biblioteket APP 

                     

Brugertest APP                      

Kortvisning: 

Sønderborg og 

Aarhus 

                     

Fabrikstest: DDB 

CMS 

                     

Brugertest DDB 

CMS 

                     

Implementering 

DDB CMS 

                     

Afslutning                      

Aflevering af 

Platform til DDB 

                     

DDB CMS POC 

afleveres til DDB 

                     

Guidelines 

færdiggøres 

                     

Evaluering                      

Rapport afleveres                      

Aktiviteter 

Måneder 

Sep. 

19 

Okt. 

19 

Nov. 

19 

Dec. 

19 

Jan. 

20 

Feb. 

20 

Mar 

20 

Apr. 

20 

Maj 

20 

Juni 

20 

Juli 

20 

Aug. 

20 

Sep. 

20 

Okt. 

20 

Nov. 

20 

Dec. 

20 
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Kommunikationsplan  
Skemaet skal danne et overblik over, hvad der skal kommunikeres i forbindelse med projektet – fra opstart til afslutning. Planen kan tænkes 

som et redskab til at planlægge ekstern kommunikation – DDB’s nyhedsbreve, temadage, strategidag, artikler i Perspektiv el. lign 

Kommunikation under projektet    

Budskab 

Hvad skal kommunikeres? 

Målgruppe 

Hvem skal der kommunikeres 

til? 

Tidsplan 

Hvornår skal der 

kommunikeres?  

Kanal 

Fra hvilken kanal/medie skal 

kommunikationen foregå fra? 

Projektet er blevet støtte og 

opstart på projektet 

 

Bibliotekerne Ved projektstart DDB ; Redia nyhedsbrev 

Biblioteket APP med kortvisning 

 

Bibliotekerne Ved idriftssættelse DDB ; Redia nyhedsbrev 

Biblioteket APP med kortvisning 

 

Borgerne i de deltagende 

kommuner 

Ved idriftssættelse Infoskærme ; Hjemmeside 

DDB CMS med kortvisning 

 

Bibliotekerne Mens implementering foregår DDB ; Hjemmeside 
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Evaluering  
I skemaet forneden skal I beskrive, hvordan I vil evaluere jeres projekt. Evalueringen er vigtig, da den er med til at afklare, om projektforløbet har 

været som forventet og samtidig er den med til at sikre, at erfaringerne fra projektet kan blive videreført. At tænke evaluering ind fra projektets 

begyndelse og være opmærksom på den hele vejen gennem projektet, styrker fokus på projektets målsætninger og gør det lettere efterfølgende 

at pege på, om projektet havde den ønskede effekt. 

Evaluering 

Hvad skal evalueres? Hvorfor skal det evalueres? 
Hvordan skal der 

evalueres? 
Hvornår skal der evalueres? Afrapporteringsform 

 Jura GDPR i forhold til brugernes 

positionering 

IT revisonsfirma  Rapport 

Projektets leverancer Klarlægning af, om projektet 

har leveret de ønskede 

leverancer 

Projektgruppe 01.09.2020-30.09.2020 Som del af projektets 

afrapportering 

Projektets succeskriterier Om succeskriterierne er 

opfyldt, mhp. Justeringer 

undervejs og endelig 

afrapporter 

Projektgruppe Løbende igennem projektet Som del af projektets 

afrapportering 

Fremtidsperspektiv Kortvisningen i bibliotekerne 

og hvordan det har været at 

lave integration mod 

forskellige løsninger 

Projektgruppe 01.06.2020-30.09.2020 Som del af projektets 

afrapportering 
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Overblik over andre bilag  
I skemaet kan I tilføje, hvilke øvrige dokumenter, der findes til projektet. Det kan fx være bilag med brugerhistorier, kontrakter, gevinsttræ, 

rapporter mm.   

Bilag  
Bilag 1 Budget for Wayfinding 
Bilag 2 Teknisk afklaring af positionering 
Bilag 3 MapsPeople GDPR 
Bilag 4 MapsPeople MapsIndoors Security and Privacy 
Bilag 5 MapsPeople GDPR Instruction_Data in MapsIndoors 
Bilag 6 Arkitekturtegning 
Bilag 7 Brugerrejse 

 

 

 

 


