
Ding.TING	  temadag	  i	  Vejle:	  Spørgsmål	  fra	  salen	  til	  ding2tal-‐projektet	  
	  

Kan	  det	  betale	  sig	  at	  opdatere	  til	  version	  1.8.0,	  eller	  skal	  man	  vente	  til	  ding	  2?	  

-‐ Ja,	  det	  kan	  godt	  betale	  sig.	  Testes	  den	  af,	  kan	  den	  nå	  at	  komme	  ud	  inden	  sommerferien	  klar	  til	  
brug.	  Og	  den	  indeholder	  bl.a.	  fejlrettelser.	  

Kommer	  temasider	  med	  i	  ding2?	  

-‐ Ja,	  det	  er	  planen.	  

Hvordan	  har	  processen	  været	  med	  at	  opstille	  overordnede	  krav	  til	  designet?	  

-‐ Opstartsmøde	  23.	  februar,	  med	  deltagelse	  af	  alle	  niveauer	  (ledere,	  biblioteksfolk,	  udviklere).	  På	  
workshop	  blev	  problemstilling	  med	  f.eks.	  responsive	  design	  i	  stedet	  for	  web	  plus	  mobilt	  site	  vendt.	  
Vi	  har	  vendt	  hvem	  vi	  overordnet	  ser	  som	  brugere	  og	  hvordan	  det	  relaterer	  sig	  til	  den	  lange	  liste	  af	  
funktionalitet	  vi	  har	  samlet	  fra	  ding1	  plus	  nye	  ideer.	  Vi	  har	  også	  identificeret	  hvilke	  områder	  der	  
skal	  have	  ekstra	  ”kærlighed”.	  Se	  
http://ting.dk/sites/default/files/ding2tal_design._oversigt_over_opgaver_17.05.12.pdf	  og	  
generelt	  projektet	  på	  http://ting.dk/groups/ding2tal	  	  

Hvad	  er	  den	  store	  forskel	  på	  ding2tal	  og	  DBCs	  Alpha	  release?	  

-‐ Det	  DBC	  har	  leveret	  (Ding2	  =	  Alpha	  release)	  er	  en	  software-‐kerne	  uden	  design	  på.	  Henter	  man	  en	  rå	  
ding2	  ned,	  kan	  man	  se	  et	  anvendeligt	  site,	  men	  uden	  tema	  og	  uden	  særligt	  bibliotekspecifikke	  
elementer.	  Ding2tal	  laver	  bl.a.	  det	  tema	  der	  mangler.	  Man	  får	  pakkeløsningen	  og	  basistemaet.	  

Vi	  havde	  valgt	  Artesis,	  og	  skal	  nu	  vælge.	  Vi	  har	  ingen	  udv.	  –afdeling.	  Hvis	  vi	  vælger	  ding2tal,	  hvad	  kan	  vi	  så	  
gøre	  indtil	  den	  kommer?	  Og	  hvor	  mange	  ressourcer	  skal	  vi	  afsætte	  til	  at	  få	  den	  i	  luften?	  

-‐ Vi	  laver	  OpenSource,	  men	  det	  koster	  stadig	  noget.	  Et	  bibliotek	  skal	  stadig	  betale	  licens	  til	  brønden	  
f.eks.	  	  

-‐ Hvis	  DDB	  kommer	  til	  at	  indeholde	  en	  CMS-‐del,	  så	  bliver	  det	  nok	  denne	  her	  der	  kommer	  med.	  Lige	  
nu	  er	  det	  drevet	  af	  et	  community,	  men	  bliver	  det	  en	  del	  af	  DDB,	  har	  vi	  en	  anden	  situation	  med	  en	  
anden	  finansiering	  m.m.	  Vi	  har	  stadig	  ikke	  nogen	  model	  for	  hvordan	  det	  kører,	  hvis	  DDB	  tager	  ding	  
op	  og	  gør	  den	  til	  en	  del	  af	  sig.	  

-‐ I	  skal	  stadig	  gøre	  noget	  mht.	  egen	  organisering,	  en	  webredaktion	  m.m.	  Det	  er	  faktisk	  i	  praksis	  her	  
det	  største	  arbejde	  ligger.	  

Det	  blev	  sagt	  at	  det	  nu	  skal	  tænkes	  mere	  modulært.	  Er	  det	  tænkt,	  at	  man	  selv	  skal	  kunne	  sammensætte	  
elementer	  til	  en	  side,	  så	  man	  selv	  får	  mere	  kontrol	  over	  det?	  Et	  eksempel:	  Vil	  man	  kunne	  adskille	  kurser	  fra	  
andre	  typer	  arrangementer	  og	  stille	  dem	  for	  sig	  selv?	  

-‐ .	  



Hvis	  man	  som	  mindre	  bibliotek	  ikke	  har	  erfaring	  med	  den	  måde	  at	  arbejde	  på,	  hvor	  kan	  man	  så	  gå	  hen?	  

-‐ Ja.	  Man	  bør	  deltage	  i	  http://ting.dk/groups/redaktoer-‐netvaerk	  	  

(Faaborg-‐Midtfyn)	  Vi	  kører	  en	  Inlead-‐løsning	  og	  kommer	  under	  Odenses	  løsning.	  Vi	  begik	  en	  fejl	  mht.	  
manglende	  strategi	  for,	  hvordan	  man	  laver	  personalet	  til	  indholdsproducenter.	  Vi	  vil	  anbefale	  at	  man	  tager	  
dette	  med	  op	  på	  ledelsesniveau	  og	  får	  klarlagt	  sådanne	  ting.	  

(ÅKB)	  Vi	  havde	  det	  med	  på	  MED-‐udvalgsmøder	  –	  for	  hvad	  må	  man	  skrive	  som	  medarbejder?	  Derudover	  
fandt	  vi	  ud	  af,	  at	  alle	  medarbejdere	  ikke	  bare	  sådan	  bliver	  indholdsproducenter.	  Og	  er	  der	  tid	  sat	  af	  til	  at	  
lave	  indhold?	  

Kan	  man	  som	  nyt	  ding-‐bibliotek	  springe	  tidligere	  på,	  så	  snart	  temaet/designdelen	  i	  ding2tal-‐projektet	  er	  
klart?	  

-‐ Når	  temaet	  foreligger,	  vil	  vi	  kommunikere	  meget	  ud	  om	  det	  på	  ting.dk,	  så	  det	  vil	  nok	  være	  muligt.	  
Det	  er	  bl.a.	  derfor,	  at	  vi	  har	  lagt	  design-‐delen	  først	  i	  projektet.	  Men	  lige	  nu	  giver	  det	  ikke	  meget	  
mening	  at	  hente	  Ding2-‐koden	  ned,	  når	  designet/temaet	  ikke	  er	  med.	  Når	  vi	  er	  langt	  nok,	  vil	  vi	  lave	  
en	  release-‐plan.	  

Har	  man	  anvendt	  noget	  fra	  Artesis	  Web	  i	  design-‐overvejelserne?	  Mere	  konkret	  eks.	  Måden	  facetterne	  
præsenteres	  på.	  Håber	  det	  bliver	  lodret!	  

-‐ Ja,	  vi	  får	  noget	  forærende	  mht.	  opsætning	  facetterne	  –	  noget	  er	  defineret	  direkte	  i	  Ding2.	  Men	  vi	  vil	  
stadig	  lægge	  noget	  styling	  ovenpå.	  Men	  det	  bliver	  lodret!	  	  

	  	  

	  

	  


