
	  	  
bidrag	  og	  samarbejde	  i	  praksis	  

Temadag:	  Ding.TING	  dri7	  og	  samarbejde	  

v.	  Lea	  Lavdal	  og	  Niels	  Schmidt	  Petersen	  
Aarhus	  Kommune	  –	  Kultur	  &	  Borgerservice	  –	  ITK/Aarhus	  Kommunes	  Biblioteker	  

Den	  30	  maj.	  2012	  	  



Open	  Source	  fællesskab	  i	  praksis	  

•  ”It’s	  really	  the	  Drupal	  community	  and	  not	  so	  
much	  the	  so6ware	  that	  makes	  the	  Drupal	  
project	  what	  it	  is.	  So	  fostering	  the	  Drupal	  
community	  is	  actually	  more	  important	  than	  
just	  managing	  the	  code	  base.”	  -‐	  Dries	  Buytaert	  

	  



Hvorfor	  skal	  jeg	  bidrage?	  

•  Din	  involvering	  i	  fællesskabet	  er	  med	  Rl	  at	  
sikre	  fremdri7	  i	  TING	  og	  gøre	  det	  bæredygRgt	  

	  



TING	  Community	  



Hvem	  udgør	  TING	  Community?	  

•  Biblioteksledere	  
•  Bibliotekarer	  
•  Udviklere	  
•  Designere	  
•  Webredaktører	  
•  Leverandører	  
•  Interesserede	  



10	  måder	  at	  bidrage	  på	  
1.  Bliv	  bruger	  og	  deltag	  på	  Ting.dk	  
2.  Deltagelse	  i	  Teams	  eller	  netværk	  
3.  Idéudvikling	  
4.  Projektsamarbejde	  
5.  TING-‐ambassadøren	  
6.  WebredakRonens	  arbejde	  med	  indhold	  på	  sitet	  
7.  Kildeeksperten	  
8.  Udvikleren	  
9.  Fejlmelderen	  
10. Testeren	  



Første	  skridt	  -‐	  bliv	  bruger	  på	  3ng.dk	  

•  SRlle	  spørgsmål	  og	  dele	  problemer	  
•  Opre`e	  og	  deltage	  i	  diskussioner	  
•  Pitche	  dine	  idéer	  f.eks.	  Rl	  nye	  projekter	  
•  Finde	  vejledninger	  Rl	  hvordan	  du	  bidrager	  og	  
fejlmelder:
	  h`p://Rng.dk/wiki/saadan-‐bidrager-‐man-‐Rl-‐
ding-‐hovedsporet	  



Næste	  skridt…	  



Deltag	  på	  Rng.dk	  

•  Deltag	  på	  3ng.dk	  ved	  at	  dele	  dine	  erfaringer:	  
h`pRng.dk/blog/erfaringer-‐med-‐build-‐og-‐
installaRon-‐af-‐ding2://	  

	  
•  Deltag	  på	  3ng.dk	  ved	  at	  poste	  dine	  lokale	  
undersøgelser	  og	  erfaringer:	  
h`p://Rng.dk/blog/brugerundersoegelse-‐af-‐
vores-‐Rng-‐hjemmeside	  



Idé-‐	  og	  projektudvikling	  

•  Brug	  Ting.dk	  og	  resten	  af	  fællesskabet	  Rl	  at	  
udvikle	  på	  nogle	  af	  dine	  idéer	  

•  Følg	  med	  i	  hvad	  der	  sker	  rundt	  om	  på	  de	  
forskellige	  biblioteker	  –	  
h`p://Rng.dk/content/bibliotekspartnere	  

•  Brug	  Ting.dk	  Rl	  at	  etablere	  
projektsamarbejder	  	  
– Gento7e	  og	  RFID,	  Helsingør	  og	  teknologi,	  Kolding	  
og	  mobilitet	  



Webredaktør	  på	  tværs	  af	  redak3oner	  

•  Bidrag	  ved	  at	  samarbejde	  om	  indhold	  på	  tværs	  
•  AkRv	  formidling	  på	  hjemmesiden	  genererer	  en	  
stor	  sRgning	  i	  antal	  besøg	  

•  BPI	  skal	  få	  borgerne	  Rl	  at	  anvende	  biblioteket	  
•  BPI	  projektet:	  teknisk	  understø`else	  af	  skabelse,	  
planlægning	  og	  deling	  af	  indhold.	  

•  BPI	  klar	  Rl	  nytår	  
•  Hvad	  er	  webredakRonernes	  behov?	  
	  



Webredaktør	  på	  tværs	  af	  redak3oner	  

•  Redaktør-‐netværk	  

•  Eksempel	  på	  anvendelse	  af	  projektrum	  
	  
h`p://Rng.dk/discussion/vejledninger-‐Rl-‐
backend-‐og-‐frontend	  



Webredaktør	  på	  tværs	  af	  redak3oner	  

•  Redaktørvejledninger	  
•  Brugervejledninger	  
•  Ideer	  Rl	  indhold	  
•  Færdigproducerede	  arRkler	  
•  Organiseringen	  af	  netværket	  



TING	  -‐	  ambassadør	  
•  Del	  dine	  erfaringer	  med	  dem,	  der	  endnu	  ikke	  er	  med	  i	  
TING	  

	  
•  ”…usikkerheden,	  om	  hvorvidt	  de	  selv	  kan	  finde	  ud	  af	  at	  
drive	  et	  Ding-‐site.	  ”	  

•  ”…	  DeDe	  er	  netop	  pointen	  med	  TING	  samarbejdet:	  ”At	  
høste,	  at	  finde	  på	  og	  give	  videre	  Ll	  andre”	  

	  
•  h`p://Rng.dk/blog/maanedens-‐bibliotek-‐billund-‐0	  
	  



Udvikleren	  

•  Jeg	  vil	  udvikle	  et	  nyt	  modul	  
•  Ændringer	  Rl	  eksisterende	  moduler	  

•  GitHub	  –	  Social	  coding	  
– h`ps://github.com/dingproject	  
– h`ps://github.com/ding2/	  
	  

•  Brug	  vores	  Code	  Guidelines	  
– h`p://Rng.dk/wiki/ding-‐code-‐guidelines	  



Fejlmelding	  på	  Ding	  

•  Det	  har	  stor	  værdi	  at	  fejlmelde!	  
•  Brug	  proceduren	  for	  fejlmeldinger:	  
– h`p://Rng.dk/wiki/saadan-‐bidrager-‐man-‐Rl-‐ding-‐
hovedsporet	  

•  Lighthouse	  



Testeren	  
	  

•  Bidrag	  ved	  at	  hjælpe	  med	  det	  store	  test-‐
arbejde	  

•  	  www.Rng.dk/wiki/testdokument	  	  
•  Test	  og	  verifikaRon	  	  
•  Kontakt	  SRg	  Merrild	  fra	  DBC	  vedr.	  tests	  af	  
kilder	  

•  Kontakt	  Ding	  team	  vedr.	  test	  af	  nye	  releases	  
	  



Spørgsmål	  eller	  
idéer?	  

Du	  er	  alRd	  velkommen	  Rl	  at	  kontakte	  os	  i	  
Working	  Group	  

h`p://Rng.dk/content/Rng-‐working-‐group	  
	  	  


