
Problemløsning	  på	  D!ng	  
og	  fælles	  kommunika7on	  

Ewan	  Andreasen	  
ea@vejlebib.dk	  



?

Kontakter:	  
Tlf,	  e-‐mail	   Lighthouse	  

Ting.dk	  



Brug	  af	  Kontakter	  (tlf.,	  email)	  

•  Fordele	  
– Den	  rig7ge	  kontakt	  giver	  hur7g	  aKlaring	  

•  Ulemper	  
–  Ingen	  andre	  får	  indsigt	  i	  problemet	  og	  løsningen	  	  



Brug	  af	  Ting.dk	  

•  Fordele	  
– Problems7lling	  bliver	  formuleret	  
– Fællesskabet	  bliver	  opmærksomme	  på	  
problems7llingen	  

– En	  problems7lling	  kan	  følges	  (”subscribe	  to:”)	  
– Mere	  7lgængelig	  tone/jargon	  

•  Ulemper	  
–  Ingen	  har	  direkte	  ansvar	  for	  at	  svare	  
– Dokumenta7on	  og	  vejledninger	  har	  huller	  



Brug	  af	  lighthouse	  

•  Fordele	  
–  Problemet	  bliver	  formuleret	  (som	  7ckets)	  
–  Fællesskabet	  bliver	  opmærksomme	  på	  problemet	  
–  Tickets	  7ldeles	  specifikke	  personer	  
–  Tickets	  er	  søgbare	  
–  En	  7cket	  kan	  følges	  (”Watch	  7cket”)	  
– Meget	  informa7on	  

•  Ulemper	  
–  Jargonen	  er	  mere	  teknisk	  
– Meget	  informa7on!	  



OPRET	  DINE	  LOGIN	  

•  hZps://libraryding.lighthouseapp.com	  
– Create	  your	  profile	  

•  hZp://7ng.dk/	  
– Create	  new	  account	  

•  Og	  få	  din	  leverandør/support	  med!	  



Hvornår	  anvendes	  ..	  ?	  
•  TING.dk	  bruges	  7l:	  
–  Dokumenta7on	  
–  Vejledninger	  
–  Kommunika7on	  omkring	  problemer	  
–  Kommunika7on	  omkring	  muligheder	  og	  funk7onalitet	  
–  Den	  mere	  leZe	  tone	  

•  Lighthouse	  bruges	  7l:	  
–  Kommunika7on	  omkring	  problemer	  
–  Overblik	  over	  hvilke	  versioner	  af	  ding	  der	  løser	  bestemte	  
problems7llinger/opfylder	  bestemte	  udv.ønsker	  

–  Den	  mere	  tekniske	  tone	  
–  Kommunika7on	  med	  din	  leverandør/support	  

	  



Forklar	  kort	  7ng.dk/groups/ding7ng	  



7ng.dk/groups/ding7ng	  7ps	  

•  Hvad	  bruges	  7l	  hvad?	  
–  Create	  blog	  entry	  =	  nyheder,	  7ng	  du	  vil	  informere	  om	  
–  Create	  discussion	  =	  problems7llinger	  eller	  ønsker	  du	  
vil	  vende	  med	  fællesskabet	  

–  Create	  wiki	  page	  =	  vejledninger	  og	  dokumenta7on	  
(kan	  opdateres	  af	  alle	  i	  fællesskabet)	  

•  Sæt	  tags	  på	  det	  du	  skriver	  
–  kig	  eber	  tags	  der	  allerede	  er	  i	  brug	  
– Opret	  gerne	  nye,	  hvis	  de	  eksisterende	  ikke	  dækker	  

•  Skab	  links	  7l	  de	  øvrige	  sider!	  



Forklar	  kort	  lighthouse	  



Lighthouse	  7ps	  
•  Brug	  gerne	  dit	  lokale	  område	  7l	  dine	  lokale	  
problems7llinger	  –	  bliver	  de	  alvorlige,	  kan	  de	  flyZes	  op	  

•  Sæt	  ikke	  tags	  på	  7ckets	  
•  Lav	  en	  god	  beskrivelse	  af	  problems7llingen	  –	  deZe	  gør	  
din	  7cket	  søgbar	  

•  Vedhæb	  skærmbillede	  	  -‐	  det	  sparer	  forklarende	  tekst	  
•  Husk	  at	  7ldele	  din	  7cket	  en	  person	  under	  ”Who’s	  
responsible”	  –	  den	  kan	  al7d	  overføres	  7l	  en	  anden	  
senere..	  	  

•  Skab	  links	  7l	  relaterede	  7ckets!	  
–  ”#43”	  =	  laver	  et	  link	  7l	  7cket	  med	  nr.	  43	  	  



Eksempel:	  Kan	  ikke	  opreZe	  faciliteter	  

En	  ”hvordan	  gør	  jeg?”	  



Eksempel:	  Kan	  ikke	  opreZe	  faciliteter	  

•  Søgning	  på	  hZp://7ng.dk/groups/ding7ng	  	  
– ”faciliteter	  vises	  ikke”	  à	  0	  hits	  
– ”facilitet”	  à	  1	  hit	  

•  Søgning	  på	  lighthouse	  
– ”faciliteter	  vises	  ikke”	  à	  10	  hits	  
– hZps://libraryding.lighthouseapp.com/projects/
76316/7ckets/5-‐facilitet	  	  

•  Manglende	  vejledning/dokumenta7on	  på	  
7ng.dk,	  men	  en	  løsningen	  lå	  i	  lighthouse	  

	  



Eksempel:	  Ubemandet	  åbnings7d	  

Et	  udviklingsønske	  



Eksempel:	  Ubemandet	  åbnings7d	  

•  Søgning	  på	  hZp://7ng.dk/groups/ding7ng	  	  
–  ”Ubemandet	  åbnings7d”	  à	  1	  hit	  
–  hZp://7ng.dk/discussion/opdatering-‐af-‐
aabnings7dsmodulet-‐kommentarer-‐og-‐aendringsforslag-‐
velkomne	  	  

•  Søgning	  på	  lighthouse	  
–  ”Ubemandet	  åbnings7d”	  à	  4	  hits	  
–  hZps://libraryding.lighthouseapp.com/projects/27862/
7ckets/1712-‐ubemandet-‐bnings7d-‐og-‐andre-‐afvigelser	  	  

•  Abonnerede	  på	  trådene	  for	  at	  holde	  øje	  med	  hvornår	  
løsningen	  kom	  



Eksempel:	  regninger	  fejler	  

En	  fejl	  



Eksempel:	  regninger	  fejler	  

•  Søgning	  på	  ”regninger”	  på	  7ng.dk	  og	  i	  
lighthouse	  
– hZps://libraryding.lighthouseapp.com/projects/
27862/7ckets/1742-‐dibs-‐regning-‐betales-‐men-‐
opdateres-‐ikke-‐i-‐lnerstatus	  	  

– hZp://7ng.dk/discussion/betaling-‐af-‐regninger-‐
fejler	  (opreZet	  senere)	  

•  Stort	  problem	  også	  i	  Vejle	  
– Bellcom	  med	  på	  7cket,	  så	  løsningsforslag	  blev	  
synligt	  i	  fællesskabet	  


