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Silkeborg Review Søgning

Datagrundlag
En del kommentarer om datagrundlag bliver endnu vigtigere i søgninger og visninger. 

Derfor gentages de her:

Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller 
Brønden.  Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen og for databelastningen på 
trådløse opkoblinger. 
Viser det sig, at det bliver for tungt må det undersøges, om nogle data kan undværes i det mobile 
layout.

Hvis data kun kan skaffes ved skulle hente data fra både Brønd og bibliotekssystem, skal det 
overvejes, hvordan det kan ske optimalt, fx sikre, at data hentes serverside og kun de nødvendige 
data transmitteres til klienten. Dette er et spørgsmål om letvægts-services for klienten, som så på 
serveren bruger Brønden og bibliotekssystemets services til at finde de data letvægtsservice 
forespørger.

Søgefelt
Der skal være søgefelt på alle sider

Suggestion
Kun søgeudtryk, der giver anledning til søgeresultater, skal gemmes.

Kun søgeudtryk, der ikke består af udelukkende cifre (faustnumre, ISBN numre), skal gemmes

Tidligere søgninger
Hvor gemmes tidligere søgninger? Er de en del af ens profil, eller er de knyttet til den PC, mobil 
man brugte ved en given søgning? Den metode kræver ikke login, men giver til gengæld mulighed 
ved publikums-PC'er for, at folk får andres søgninger vist.

Hjælp til søgning
Bør være link til en side med konkrete søgninger efter kategorier – de kan samtidig bruges som 
'nyhedslister'.

Søgeresultater generelt

Navngivning
Materialestatus
'Til brug på biblioteket'  erstattes med

• for fysiske materialer: 'Til brug på stedet', da det så også kan være på Arkiv hhv. Skole.

• for netmedier: 'Online er farligt, se nedenfor 

'Online'  i oversigten under 'Tilgængelighed' henviser til flere typer netinformationer, som skal være 
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klart for brugeren:

• gennem brugervalidering til brug online eller download, 

• gennem åben adgang til brug eller download

• gennem køb til brug online eller til download.'

'Kan reserveres'  

• HVIS mindst én filial har et eksemplar kan det erstattes med 'på hylden'  

• HVIS det er muligt at afgøre om alle eksemplarer i alle filialer er udlånt kan det erstattes 
med  'udlånt' 

• Er det ikke muligt at afgøre, om alle materialer er udlånt, skal teksten altid være 'Kan 
reserveres' til forskel fra 'Til brug på stedet' 

Hvad henviser 'Se detaljer' til – er det en speciel udgave af 'Tilgængelig' med henblik på 
flerbindsværker? Der er ikke vist nogle eksempler på visningen.

Dropdown
er ikke heldigt til små skærme, så der bør tænkes over bedre mulighed i de enkelte situationer, hvor 
dropdown overvejes.

Folde-ud og folde-ind
Må IKKE være som pop-up, men gerne med et mindre vindue, der åbnes over siderne

En forudsætning for mindre felt og/eller 'tåget' vindue er, at det kodes, så det 

• virker på alle platforme (også mobile enheder), det betyder, at proportionerne i vinduet skal 
være % af det vindue, hvorfra det åbnes eller skærmbredden

• at det er tilgængeligt for brugere med specielle behov 

• kan præsenteres, så brugerne kan se, at der er tale om et ekstra lag og finde ud af hvordan 
det lukkes.

• For mobile enheder eller fravalg af javascript skal der være mulighed for at præsentere et 
link til en side med den pågældende information.

På smartphones vil overlay kunne vises fx i bunden af skærmbilledet som et felt, men 
featurephones har ikke den mulighed ligesom de ikke nødvendigvis understøtter javascript. 

I gennemgangen henviser vi derfor til folde-ud og folde-ind med disse forudsætninger.

Dropdown
er ikke heldigt til små skærme, så der bør tænkes over bedre mulighed i de enkelte situationer, hvor 
dropdown overvejes.

Fanerne i venstre side 
Hvis brugerne skal se faner sammen med facetter, skal der grafisk gøres noget omkring fanerne.
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Fane Hjemmesiden
Her er igen et spørgsmål om datagrundlag og hvor data gemmes.

Indeksering af hjemmesider:

• Er det op til det enkelte bibliotek,  at have/få lavet script, der kan trække data ud af Drupal 
eller kan crawle siden eller findes der i Ting-regi et sådant script

• Hvor, hvordan gemmes indeks for at være søgbart i ding-regi?

• Hvordan håndteres indeks for sider med dynamisk indhold fra webservices mm.?

• Hvordan håndteres indeks for sider med javascript til at styre funktionaliteter, der udføres 
hos klienten?

Fane Andre netsteder
Det vil være en god idé at kunne søge i andre, helt eksterne kilder, fx Google og Bibliotek.dk som 
foreslået. Der kan med fordel også bruges Den Store Danske og Faktalink.

Men vigtigt for dem alle er, at det vil være ønskeligt, at de kun vises i siden, HVIS der er sikkerhed 
for et resultat, d.v.s. det skal være muligt at tilgå dem gennem kald af webservice.

Fane Biblioteksbasen
Materialetyper
Der er vel først og fremmest tale om den afgrænsning man kan foretage med en af facetterne, se 
særskilt afsnit om facetter.

Skal man kunne vælge typer her, vil det optimale være at kunne udpege flere, fx med flueben  i 
liste, og så få dem alle aktiveret med 'OR' mellem i en søgning.

Optimalt kunne det være, at brugeren altid ønsker samme materialer og derfor har behov for at 
kunne vælge, se sine foretrukne materialetyper i sin profil, se forslag under review af MineSider 
version 20120710.

Man kunne overveje en 'kategori-visning',  hvor materialer er grupperet i flere kategorier, men så 
brugeren nemt kan finde de typer, de helst vil se.

Sortering
Behøver ikke 'relevans' så længe der ikke er en let forståelig metode at beskrive for brugerne 
hvordan sorteringen foregår. (Ved af erfaring i Silkeborg, at det er stort set umuligt at give en 
forklaring, som brugerne forstår i praksis).

Erstat dropdown med 3 'knapper' (link).
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Søgeresultat delen
Her forholder vi os til prototypen og dens informationer – responsivt design behandles  som en 
særskilt side (ligesom i prototypen v. 004). 

20 søgeresultater pr. side er rigtig meget scroll, hvis der er så mange informationer til hver – 
allerede inden man brgynder at klikke detaljer ol. 
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Materialestatus
Navngivning
'Til brug på biblioteket'  erstattes med

• for fysiske materialer: 'Til brug på stedet', da det så også kan være på Arkiv hhv. Skole.

• for netmedier: 'Online er farligt, se nedenfor 

'Kan reserveres'  

• HVIS mindst én filial har et eksemplar kan det erstattes med 'på hylden'  

• HVIS det er muligt at afgøre om alle eksemplarer i alle filialer er udlånt kan det erstattes 
med  'udlånt' 

• Er det ikke muligt at afgøre, om alle materialer er udlånt, skal teksten altid være 'Kan 
reserveres' til forskel fra 'Til brug på stedet' 

Status
Leverer søgeresultat fra Brønden disse data til denne status-visning?

Skal det have mening skal disse informationer først hentes med webservice-kald, når brugeren 
klikker på en af detaljelinkene – og så vil det tage tid, at få det vist.

Udlånt til xx. mm. Yyyy

• Har man i resultat fra søgemaskinen denne information i materialestatus? 

• Hvad hvis linje med 'bog' dækker over et antal bøger fordelt på et mindre antal 
biblioteksfilialer – hvordan beregnes datoen så? 
Hvis der er reservationer på den kan den stadig ikke lånes, når den afleveres den dato.
Derfor er det altid farligt at give en dato, især, når man har flere eksemplarer udlånt. 

• Hvad hvis linje med 'bog' dækker over et antal bøger, hvoraf nogle kan lånes ud (fordelt på 
et mindre antal biblioteker) og de resterende kan kun læses på en eller flere filialer?

'Online'  henviser til flere typer netinformationer, som skal være klart for brugeren

• gennem brugervalidering til brug online eller download, 

• gennem åben adgang til brug eller download

• gennem køb til brug online eller til download.

'Kan lånes' er lidt i modstrid med 'reserver' længere henne i samme linje.

'Føj til huskeliste' er ikke relevant her, hvis der tilknyttes flere typer lister (se profil på MineSider).

Generelt vil der være mere mening i at have 'Føj til lister' og 'Reserver' placeret på en detaljeret 
postvisning, da det betyder, at brugeren har haft bedre grundlag (post-beskrivelser og ekstra 
informationer) at beslutte på.
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Flerbindsværk
Hvad henviser 'Se detaljer' til – er det en speciel udgave af 'Tilgængelig' med henblik på 
flerbindsværker? Der er ikke vist nogle eksempler på visningen.

Er det her den visning, der er for hele værket eller er det for eet bind i værket?

Prøv at tænke på strukturen i 'Danmarks Kirker' (Nationalmuseet, 1933-  )  – den har vi i Silkeborg 
brugt rigtig meget for at få vores flerbinds-visning 'på plads'  og brugt den til at få det rå dataformat 
i summa til at svare til strukturering af flerbindsværker.
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Facetterne

Datagrundlaget er vigtigt for hvilke facetter, der kan præsenteres og hvordan de bruges
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Forslag til standard facetter
Der skal være mulighed for at vælge flere typer afgrænsning.

Hvor mange er 'Vis flere' i de enkelte facetter?

I design er vist felter til afkrydsning – er det påtænkt, at man skal kunne krydse flere af  og så 
aktivere søgning? 
Det kan ikke anbefales at give den mulighed.
Det vil være relevant for flere brugere, men det er også svært at forklare hvordan man så kobler 
flere krydser: 'OR' eller 'AND' – og giver anledning til rigtig megen frustration hos brugere, der 
ikke forstår, hvorfor de er endt med nul-hit.

Foretages kun eet valg, vil det være mere forståeligt, at man i det nye resultat så afgrænser igen, og 
dermed bruger en 'AND' mellem facetter over flere trin.

Emne
Det vil være svært at få relevante emner på tværs af de mange former for typer, genrer … der er . 
Derfor vil det være mere optimalt med det samme at lade brugeren vælge i de tre typer 'emner': 
Faglige emner, Litterære emner og Musik genrer.

Forfatter
Fint, at forfatter skrives retvendt. De færreste brugere vil huske den  anden skrivemåde.

Det skal sikres, at det er den retvendte notation, man får i søgeresultater.

Kategorier
Hvordan fås de kategorier fra Databrønden?

Der mangler en 'unge', hvis det skal have mening.

Det vil antagelig være bedre for brugerne at forholde sig til Målgrupper, så brug den som standard.

Sprog
Mangler der ikke en 'vis flere' der?

Der er i hvert fald katastrofal mangel på muligheder: engelsk, fransk, tysk, svensk, spansk....  og 
flere af de sprog som udenlandske borger i Danmark bruger.

Årstal
Hvor ofte har man lige brug for at afgrænse til kun eet årstal?

Den afgrænsningsmulighed bør ikke være standard.

Kilde
Hvad betyder de forskellig der er nævnt. Det ser ud til at være vidt forskellige felter fra en Marc-
post, der indgår (artikler til forskel fra e-reolen), så hvordan er datagrundlaget fra Databrøndens 
søgeresultater?

Mere optimalt vil det nok være at tilbyde Materialetype eller Medie (så kan den også undværes som 
i dropdown i søgeresultatet)

Opstilling
Kun relevant for faglitteratur, men ok
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Forslag til andre mulige facetter
Materialetype
Forskel på materialetype, kilde og medie vil være svær for brugerne at forstå, så måske skal de tre 
facetter retænkes til kun én type, som så er et 'materialevalg'.

Hvilke informationer fås fra Databrønden?

Målgrupper
Er katalogiseringen god nok til at det har værdi for brugerne? Antagelig først efter 2009.

Hvilke informationer fås fra Databrønden?

Men informationerne vil være mere relevante for brugerne end Kategori

Faglige emner ok

Litterære emner ok

Musik emner ok

Medier
Se kommentarer under Kilde og Materialetype

Biografier ok

Forlagsserier
Hvad dækker den (felt 526 i danMarc2-post,)?

Hvilke informationer fås fra Databrønden?

Tidsperioder ok

Biblioteker
Hvilke informationer fås fra Databrønden?

Information om lokationer findes i dataudtræk fra bibliotekssystem i felt 096, men det er ikke et 
standard-felt, så det kan ikke forventes for biblioteker, der ikke bruger Axiell 2Ting-script.

Tilgængelighed
Tilgængelig er et farligt ord her, da begrebet også kan bruges om mulighed for at brugere med 
specielle behov kan anvende materialet (skærmlæsere, blindskrift, oplæsning, stor skrift....)

Er det tilgængeligt 'på hylden' ? Hvor? Hvad med online medier? 
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Søgning postvisning 
Hvor er visning af 

• hovedpost i flerbindsværker, 

• enkeltbind i flerbindsværker, 

• musikposter, 

• tidsskrifter,

• artikler?
Informationerne i disse typer er specielle!
Det kan blive en lang side, der bør en del af informationerne kun præsenteres, hvis brugeren aktivt 
beder om det gennem klik på knap eller link.

Det kan ske ved en 'folde-ud, folde-ind' metode, se først i review, men husk, at den skal kunne 
implementeres på alle platforme.
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Billeder
Det skal overvejes kraftigt, om smartphones og små skærme generelt vil kunne få nok merværdi af 
billedserien til at det er det værd: 

• Billeder tager tid og båndbredde at få transmitteret – bør måske helt udelades til mobile 
platforme med små skærme

• Store hhv. små billeder betyder 
enten at billeder skal findes i flere størrelser 
eller at der dynamisk skal ske skalering
Begge metoder er 'dyre' 

• Det kræver dynamisk håndtering at skifte mellem billederne til stort format – kan give 
problem på lidt ældre mobile enheder (featurephones vil være problem uanset alder)

• på små skærme fylder billedet og de små under måske hele skærmen, som man skal skrolle 
forbi før man får noget faktainformation - endnu en grund til at undlade til mobile platforme 
med små skærme

• Der skal være ensartet layout enten der findes billede(r) eller ej, så formatet må ikke skifte 
til venstre ved manglende billeder.

Bog og dropdown til materialetype
Den aktuelle materialetype skal stå alene, så den fremgår tydeligt.

I stedet for dropdown med alternative materialetyper, bør det være knapper for hver type, som er 
klikbare hen til resultater for hver materialetype

Knapperne '+Føj til huskeliste', '→ Reserver' 
Føj til huskeliste, må kun vises, hvis brugeren er logget ind. I så fald skal knappen være generel til 
lister – og give anledning til en dialog, hvor brugeren kan vælge en eller flere af sine lister eller 
oprette en liste til at få henvisning til posten gemt. Se tidligere kommentarer om, hvor man 
forestiller sig at data gemmes.

Der skal suppleres med en knap '+ mail' som kan sende mail til brugeren selv og til andre ved at 
angive mailadresse.

Tilføj emneord
Skal være en knap, der leder hen til VoxB

Bedømmelser
Skal være national service (VoxB).

Skal være klikbart, så brugerne selv kan bedømme?

Skal man logge ind før man kan bedømme – og er det så på lokale bibliotek?

Find ….. på biblioteket
Denne information skal altid vises uden at folde-ud, folde-ind uafhængig af platform

Informationerne om bibliotek,  hyldeplacering og status skal vises med det samme for hver filial, da 
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det er de faktainformationer brugeren har brug for til at finde fysiske materialer uden at skulle 
klikke videre.

Derimod er informationerne om antal og udlånte ikke nødvendige på små skærme.

Man kan med fordel vælge metoden til højre, ved  (ligesom skitseret ved MinSide review) altid at 
have et ikke-tabel layout, men således, at informationer kan flyde op ved siden af hinanden, når der 
er plads. Her bør status flyde op ved siden af bibliotek, som væsentligste information, mens 
placeringen kan stå under.  

Forventes hjemme
Hvordan beregnes den dato? Se under review for Søgeresultat.

Inspiration
Eksempler på information, der kun vises ved aktiv handling er indholdet i alle de supplerende 
kilder, Anbefalinger, Forfatterprotræt, Emnebeskrivelse, Andre der har lånt, Lydklip....

Inspirationer på alle platforme optræder som en overskrift med link til 'folde-ud, folde-ind' 
information, se i starten af review om metoden.

For alle inspirationsmuligheder bør overskriften med link kun være synlig, hvis

der er informationer fra dette site – kræver at der findes webservice til at forespørge for metadata.

Læs mere

• Det skal overvejes, om der skal være en knap 'Vil ikke se xxxx mere' som fravalg af 
informationer fra denne service. 

• Alternativt, om brugeren i sin profil skal kunne vælge til/fra i de services, som biblioteket 
tilbyder.

I begge situationer:

Hvor, hvordan gemmes data i profilen?

Værkvisning
Dette ord giver forvirring

• menes Værkmatch – match mellem alternative materialetyper eller

• menes  Flerbinds visning – præsentation af hovedbind og de enkelte bind?

Da designoplægget viser en liste over alternative materialetyper går vi ud fra, at det er værkmatch, 
der tænkes på.

Men samtidig er valgt, at vise en bog i en serie.

Vælg materialetype
Denne præsentation ligner den mulighed, som bør vises også ved almindelig postvisning, se 
ovenfor. Den bør være i bunden af informationerne, da dens længde vil være generende på små 
skærme.
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Nul hits
Dette bør være en ny side med en 'tilbage til søgning' knap. 

Kan evt. laves som et mindre vindue, se tekniske forudsætninger for det under 'Folde-ud, folde-ind', 
da der vil være samme krav til åbning af mindre vindue ('Overlay')

Derudover fint at give alternative søgesteder og henvisning til hjælp af forskellig form fra 
biblioteket
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