
SPECIFIKATION FOR PALLENEXT 
21. december 2015, AFB 
 
 
Deadlines Mobil Søg og PalleNext 
Alpha:  27. jun 2015 
Beta: 10. sep 2015 
0.5:  23. okt 2015 
0.7: 20. nov 2015 
 
Herefter releases for PalleNext 
PN_0.9: 10. april 2016: Gruppefunktionalitet, 1. lancering 
PN_1.0: 31. maj 2016: Alle funktionaliteter, 2. lancering 
 
 
 

SØG      

Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt 

Søgning med tekst Brugeren skal kunne søge i materialer, grupper 
og profiler fra samme søgefelt. 

OpenSearch, 
CommunityService 

PN_1.0  Mobil Søg / 
PalleNext 

Suggestion på materialer Brugeren skal se sugestions til titel, ophav, 
emne, når han skriver i søgefeltet. Titler vises 
med forside. 
Klik på forslag til titel skal lede direkte til 
posten. 

Suggestion m/ 
popularitetsrankering 

Alpha  Mobil Søg / 
PalleNext 

Filtrering på overordnet 
materialetype 

Brugeren skal kunne vælge at filtrere sin 
søgning på baggrund af  fx overordnet 
materialetype, fx film, bøger, musik mv. 

OpenSearch Beta  Mobil Søg / 
PalleNext 

Filtrering på specifik 
materialetype 

Brugeren skal kunne vælge at filtrere sin 
søgning på baggrund af  fx specifik 
materialetype, fx film på DVD 

OpenSearch PN_1.0 Afhænger af valg af  
overordnet 
materialetype 

Mobil Søg / 
PalleNext 

Filtrering på facetter Brugeren skal kunne vælge at filtrere sin 
søgning på baggrund af udvalgte facetter. 

OpenSearch PN_0.9 Et udvalg af de mest 
almindelige facetter 
præsenteres for 
brugeren. 

Mobil Søg / 
PalleNext 



  

Værkformat Brugeren ser resultatet af sin søgning i 
værkformat 

OpenSearch Alpha  Mobil Søg / 
PalleNext 

Værkside Brugeren ser en post i værkformat, og kan 
herefter vælge at se metadata for de forskellige 
materialetyper og udgaver. 

OpenSearch PN_0.9  Mobil Søg / 
PalleNext 

Serievisning Brugeren kan se en side med alle udgivelser i 
en serie, sorteret efter rækkefølge eller 
kronologisk orden efter originaludgave 

OpenSearch PN_1.0 Kræver udvidelse af 
OpenSearch for at 
skabe denne sortering 

PalleNext 

Suggestion på grupper Brugeren skal se suggestions til gruppe og 
profil.  
Klik på forslag skal lede direkte til 
gruppen/profilen. 

 ? Det skal testes, om 
brugerne kan finde ud 
af bruge denne 
funktion 

PalleNext 

Søgeordsforslag som hjælp til 
konstruktion af søgning 

Brugeren skal se søgeordsforslag som 
enkeltord til at hjælpe med at skabe en præcis 
søgning. 
Der vises søgeordsforslag på basis af tidligere 
søgninger, indhold i grupperne, posternes 
metadata mv. 

Ny service ? Der er valgt en anden 
løsning uden 
søgeordsforslag 

Mobil Søg / 
PalleNext 



 

BESTIL      

Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt 

Bestil materiale – vælg 
materialetype 

Ved bestil skal brugeren vælge hvilken 
materialetype, han vil bestille 

 Beta  Mobil Søg / 
PalleNext 

Bestil materiale – vælg 
afhentningssted 

Brugeren vælger hvor han vil hente bestillingen 
blandt væsenets afdelinger. 

OpenOrder 
OpenAgency 

0.7 Først undersøges det, 
om en bestilling er 
mulig, derefter 
præsenteres en liste 
med mulige 
afhentningssteder. 

Mobil Søg / 
PalleNext 

Bestil materiale – send 
bestilling, fysiske materialer 

Brugeren sender bestilling OpenOrder Beta  Mobil Søg / 
PalleNext 

Bestil materiale – send 
bestilling, digitale materialer 

Brugeren kan klikke lån og blive ledt direkte til 
det valgte digitale indhold hos 
indholdsleverandøren, fx Filmstriben og e-

reolen. 

 0.7  Mobil Søg / 
PalleNext 

Se om et materiale er hjemme 
på eget bibliotek 

Ikon på værkside viser om et materiale er 
hjemme 

OpenHoldingStatus 0.7 En udfordring er 
værkvisning, da det er 
relevant for brugeren 
om det er fx en 
lydbog eller en fysisk 
bog, der er hjemme.  
Det skal undersøges 
om det er relevant for 
brugerne. 

Mobil Søg / 
PalleNext 

 
  



 

ANMELDELSER      

Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt 

Skriv anmeldelse Brugeren kan skrive en anmeldelse af et værk 
ved klik på en knap på værksiden.  

 PN_1.0  PalleNext 

Genvej til skriv anmeldelse Brugeren kan starte en anmeldelse af et værk 
ved klik på en knap i topmenuen.  

 ? Udgår: Funktionalitet 
er ikke længere 
ønsket 

PalleNext 

Upload videoanmeldelse Brugeren kan uploade en videoanmeldelse af 
et værk ved klik på en knap på værksiden.  

 PN_1.0  PalleNext 

Rediger anmeldelse Brugeren kan redigere sin anmeldelse af et 
værk ved klik på en knap på værksiden.  

 PN_1.0  PalleNext 

Rating af værker Brugeren kan rate værker  PN_1.0  PalleNext 

”Like” og ”unlike” af værker Brugeren kan ”like” og ”dislike” værker og se 
egne og andre brugeres ”likes” og ”dislikes” af 
værket 

 Beta  Mobil Søg / 
PalleNext 

Brugerskabt data om værker Brugeren kan se egne og andre brugeres 
anmeldelser og ratings af værker 

 PN_1.0  PalleNext 

 
  



 

PROFIL       

Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt 

Log ind Bruger kan logge ind med Uni-Login Uni-Login SSO PN_0.9  PalleNext 

Log ud Bruger kan logge ud af sitet  PN_0.9 Brugeren logges ud 

lokalt, men er stadig 
logget ind med Uni-
Login, så længe 
browseren har åbne 
vinduer. 

PalleNext 

Find bibliotek Bruger kan søge sit bibliotek frem OpenAgency 
LibrarySuggest 

Beta  Mobil Søg / 
PalleNext 

Vælg bibliotek Bruger vælger og gemmer sit bibliotek på 
profilen 

 Beta  Mobil Søg / 
PalleNext 

Gem og rediger lånerinfo for 
bibliotek 

For biblioteket verificeres og gemmes lånernr. 
og pinkode. 

Borchk 
ProfileService 

0.5  Mobil Søg / 
PalleNext 

Rediger Interessetidspunkt Brugeren kan indstille, hvor længe han vil stå i 
kø efter bestilte materialer 

 ? Udgår: Brugerne 
efterspørger ikke 
denne funktionalitet 

Mobil Søg / 
PalleNext 

Styling af profil Brugeren vælge profilbillede og skrive en 
personlig beskrivelse 

 PN_1.0  PalleNext 

Offentlig profil Brugeren kan se andres brugeres offentlige 
profiler. Den viser de dele af profilen, som er 
relevante for andre brugere, fx profilbillede, 
seneste indlæg mv. 

 PN_0.9  PalleNext 

Logning af brugerdata Brugeren har mulighed for at indstille, hvilke 
data, der logges for ham. 

 ? Udgår: 
Funktionaliteten er for 
avanceret for 
brugerne 

Mobil Søg / 
PalleNext 

Se og slet aktivitet / logget 
data for bruger 

Liste over de loggede data for brugeren. Data 
er fx anmeldelser, indlæg, likes. Brugeren kan 
slette disse data. 

 PN_1.0 Samme funktionalitet 
bruges ved 
moderation 

Mobil Søg / 
PalleNext 

Lånerstatus Brugeren kan se en liste over lån, 
reservationer, reservationer klar til afhentning 
og mellemværende 

 0.7  Mobil Søg / 
PalleNext 



Forny lån Brugeren kan forny lån for enkelte eller alle 
materialer  

 0.7  Mobil Søg / 
PalleNext 

Rediger reservation Brugeren kan slette reservationer og ændre 
deres afhentningssted 

OpenUserStatus 0.7  Mobil Søg / 
PalleNext 

Rediger password Brugeren kan ændre sit password til profilen  ? Udgår: Der bruges 
Uni-Login 

PalleNext 

Se følgere Brugeren kan se, antal brugere, der følger 
ham, og en liste over disse følgere. 

 PN_0.9 Tildelt leverance 0.9 PalleNext 

Se hvem brugeren følger Brugeren kan se, antal brugere, han følger og 
en liste over disse brugere. 

 PN_0.9 Tildelt leverance 0.9 PalleNext 

Se hvilke grupper, brugeren 
følger 

Brugeren kan se, antal grupper, han følger og 
en liste over disse grupper. 

 PN_0.9  PalleNext 

Se notifikationer Brugeren kan se, antal notifikationer fra 
grupper og brugere og en liste over 
notifikationer 

 PN_1.0 
 

Tildelt leverance 1.0 PalleNext 

Se notifikationer om lån og 
reservationer 

Brugeren kan se notifikationer om 
reservationer klar til afhentning og lån, der 
snart skal afleveres. 

OpenUserStatus ? 
 

Ved login laves en 
lånerstatus, hvor 
reservationer og lån 
tjekkes for dato. 

Mobil Søg / 
PalleNext 

 
 
  



 

COMMUNITY      

Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt 

Opret gruppe Brugeren kan oprette en gruppe med navn, 
gruppebillede, beskrivelse, gruppevært mm 

ProfileService 0.5 Alle brugere kan 
oprette en gruppe 

PalleNext 

Opret lukket gruppe Brugeren kan oprette en gruppe med navn, 
gruppebillede, beskrivelse, gruppeadmin mm 

ProfileService PN_1.0 Tildelt leverance 1.0 PalleNext 

Rediger gruppe Brugeren kan redigere gruppens navn, 
gruppebillede, beskrivelse, admins, følgere mm 

ProfileService 0.5 Grundlæggende 
funktionalitet til 
rediger gruppe er 
lavet. Enkelte 
funktioner mangler. 

PalleNext 

”Bibliotekar” Hver gruppe kan have en voksen bibliotekar 
tilknyttet. Bibliotekaren følger og faciliterer 
dialogen i gruppen. 

ProfileService PN_1.0  PalleNext 

Følg gruppe Brugeren kan følge en gruppe og af-følge den 
igen. 

ProfileService PN_0.9  PalleNext 

Opret indlæg Brugeren kan oprette et indlæg i en gruppe, og 
indlægget kan indeholde brødtekst, billede, 
video, links. 

ProfileService 0.5 Skal links hentes med 
kontekst, fx sidens 
overskrift og evt. 
billede og uddrag af 
tekst? 
Video er både 
youtube, vimeo og 
upload af fil 

PalleNext 

Genvej til opret indlæg Brugeren kan oprette et indlæg i en gruppe via 
en genvej i topmenuen. 

ProfileService ? Udgår: Funktionen er 
ikke ønsket 

PalleNext 

Rediger indlæg Brugeren kan redigere og slette egne indlæg i 
en gruppe, incl. redigering af tilknyttede filer og 
links. Indlægget markeres i 
brugergrænsefladen med sidst redigeret.  

ProfileService PN_0.9  PalleNext 

Opret kommentar til indlæg Brugeren kan skrive kommentarer til alle 
indlæg. Kommentaren indeholder tekst og 
links. 

ProfileService 0.5 I første omgang er det 
kun indlæg, der kan 
indeholde billeder og 
video. 

PalleNext 

Mentions i indlæg Der kan indsættes @-mentions i indlæg og ProfileService ? Mangler specifikation PalleNext 



 kommentarer 

Anmeld upassende kommentar 
eller indlæg 
 

Brugeren kan anmelde upassende indhold ved 
at klikke på en knap. Der sendes besked til den 
ansvarlige moderator, og indholdet markeres i 
databasen. 

ProfileService PN_0.9  PalleNext 

Overblik over seneste indlæg 
og kommentarer 

Visning af seneste indlæg og kommentarer på 
en tydelig og overskuelig måde 

ProfileService 0.5 Ændret fra 1.0 til 0.5 PalleNext 

Søgning i grupper og indlæg Brugeren kan søge i gruppernes navne og 
indhold. 

ProfileService PN_1.0  PalleNext 

Udvidede rettigheder Brugeren kan se på andres profiler, om de har 
udvidede rettigheder, fx administratorrolle 

ProfileService PN_1.0 Fx gruppevært PalleNext 

 
 
  



KAMPAGNE      

Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt 

Tilmelding til kampagne En oprettet bruger kan tilmelde sig en 
kampagne ved klik på en knap. Alle tilmeldte 
brugere registreres i DB og kan findes via CMS. 

 PN_1.0 For at deltage i en 
kampagne, skal 
brugeren registrere 
sig. Derefter kan han 
udføre de handlinger, 
der skal til for at 
deltage i kampagnen, 
fx uploade videoer, 
uploade tegninger, 
skrive anmeldelser 
osv. 

PalleNext 

Bidrag til kampagne En tilmeldt bruger kan uploade video/billede 
eller skrive anmeldelse til kampagne. 

Evt. afhængighed til 
VoxB 

PN_1.0  PalleNext 

Deltagerbevis til kampagne En tilmeldt bruger skal kunne downloade 
og/eller printe et deltagerbevis, som bevis på 
sin gennemførelse af en kampagne.  

 PN_1.0  PalleNext 

Artikel-funktionalitet En kampagneside har en række funktioner og 
moduler, der svarer til en artikelside. 

 PN_1.0  PalleNext 

Styling af kampagneside Elementerne på kampagneside kan styles med 
billeder, så de passer ind i kampagnens visuelle 
univers. 

 PN_1.0  PalleNext 

Community-funktionalitet En indlogget bruger kan skrive indlæg og 
kommentarer på samme måde som i en 
gruppe. 

 PN_1.0 Der kan tilknyttes en 
gruppe til kampagnen. 

PalleNext 

Automatisk opdatering af 
nyeste begivenheder fra en 
kampagne 

Brugeren kan via forskellige moduler følge med 
i nyeste indlæg, kommentarer, uploads, bedst 
anmeldte osv. indenfor en kampagne. 

 PN_1.0 Mangler specifikation PalleNext 

 
  



 

ARTIKEL      

Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt 

Artikelindhold Brugeren kan se redaktionelt indhold på en 
artikelside, incl. tekst, billeder, video 

 PN_1.0 Standardfunktionali-
tet for en artikelside 

Mobil Søg / 
PalleNext 

Nyheder Brugeren kan se nyhedsindhold på forsiden og 
forskellige artikelsider. Indholdet vises både på 
artikelsiderne og i forskellige moduler på 
forside mv.  

 ? Udgår: 
Nyhedsformidling 
foregår i grupper 

Mobil Søg / 
PalleNext 

Moduler med listevisning Brugeren kan se moduler med manuelt skabte 
og automatiserede lister  

 ? Listerne kan have 
forskellige typer af 
indhold, fx materialer, 
indlæg eller profiler. 
Specifikation mangler. 

Mobil Søg / 
PalleNext 

Supplerende moduler Brugeren kan deltage i quiz, afstemning og 
konkurrencer via moduler på en artikelside. 

 PN_1.0 Specifikation mangler PalleNext 

Kommentarer til artikler Brugeren kan kommentere på artikler  ? Udgår: Dialog foregår 
i grupperne.  

PalleNext 

Eksport af artikler Redaktionen skal i CMS kunne gøre en artikel 
tilgængelig for andre relevante sites, fx 
gennem BPI, RSS eller API 

BPI? ? Udgår. PalleNext 

 
 
 
Funktionalitet, der ikke er markeret med leverance, er ønskede funktioner, der ikke er inkluderet i leverancen v1.0 af PalleNext. 
 
 
 
 
 
 
 

 


