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Kom godt i gang
Hvad er Digitalisér.dk
Digitalisér.dk er en social netværksplatform for erfaringsudveksling og videndeling om offentlig
digitalisering af Danmark, hvor du blandt andet finder vejledninger, software eller driftsinformationer.
Du kan selv oprette en gruppe på Digitalisér.dk, hvis du ønsker at dele viden eller debattere med andre
om offentlig digitalisering. Fx om et projekt, driftssamarbejde eller noget helt andet.
Digitalisér.dk kan både bruges som projektrum, ideforum og supportrum. Du vælger selv om din
gruppe skal have en åben medlemspolitik, som tillader alle at melde sig ind, eller om man skal ansøge
eller inviteres til at blive medlem af gruppen (lukket gruppe).
På samme vis kan du vælge om alle kan oprette en debat, nyhed eller begivenhed i din gruppen, eller
det kun skal være medlemmer af gruppen eller kun administratorer der kan oprette indhold.
Opret dig som bruger
Du skal være bruger på Digitalisér.dk for at kunne oprette grupper og skrive kommentarer på andre
brugeres indhold, begivenheder og nyheder.
Sådan opretter du dig som bruger:
1) Udfyld felterne med dine informationer og klik på knappen ’Opret bruger’.
2) Du modtager herefter en e-mail med et link, som du skal klikke på for at aktivere din konto.
3) Du bliver herefter ført videre til en side, hvor du skal vælge et password.
4) Udfyld dette og klik på ’Log ind’.

Hvis du ikke kan logge ind
Husk at benytte dit brugernavn, og ikke din email-adresse, når du logger ind. Du finder dit brugernavn,
i den bekræftelsesmail, du modtog, da du oprettede dig som bruger.
Hvis du ikke kan finde din bekræftelsesmail, kan du få oplyst dit brugernavn ved at anmode om et nyt
password her
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Brugerprofil
For at gøre din profil mere personlig opfordrer vi til at have et profilbillede. Du har også mulighed for
at beskrive dine arbejdsopgaver, din arbejdsplads, interesseområder under ’Biografi. Alle brugere skal
som minimum oplyse deres jobtitel og arbejdssted.
Du kan også vælge at indsætte links til din arbejdsplads, egen hjemmeside, LinkedIn mv under ’Links’.
Du skal som bruger af digitalsier.dk bruge dit eget og korrekte navn på din profil. Digitalisér.dk handler
om at samarbejde om digitaliseringen i det offentlige, og det det er derfor ikke tilladt at reklamere,
annoncere eller lign. for kommercielle produkter på digitaliser.dk
Læs mere om vilkår for brug af digitalser.dk her
Hvad kan jeg på min profil
På din profil kan du få et overblik over de grupper, som du er medlem af. På din profilvæg kan du se
aktivitet i dine grupper, fordelt på favoritter, ressourcer, nyheder, debat og begivenheder.
Du kan også se dine invitationer, håndtere email-notifikationer og redigere din profil.
Du har også mulighed for at se, hvordan andre brugere ser din profil.
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Hvordan ser jeg mit indhold
1) Gå ind på din profil.
2) Vælg knappen ’Hvad ser andre?’.
3) På din offentlige profil kan du se alle dine ressourcer, nyheder, debatindlæg og begivenheder.

Hvordan håndterer jeg mine email-notifikationer?
1) Du kan vælge hvordan du modtager notifikationer om aktiviteter i dine grupper, såsom
nyheder, indlæg og nyt indhold.
2) Gå ind på din profil.
3) Tryk på knappen ’Email-notifikationer’.
4) Vælg ud fra hver gruppe om du vil modtage en mail-notifikation ’Straks’, ’Dagligt’, ’Ugentligt’
eller ’Aldrig’.
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Hvor ser jeg mine invitationer
Dine invitationer vises på knappen ’Invitationer’ på din profil. Du skal klikke på knappen for at se de
enkelte invitationer, hvorefter du kan afvise eller accepterer dem.

Hvordan redigerer jeg min profil
Du redigerer din profil ved at vælge knappen ’Rediger profil’. Rediger de ønskede felter og tryk ’Gem
ændringer’.
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Grupper
Grupperne er stedet, hvor man deler erfaringer, viden og andet relevant indhold med andre brugere. Alt
indhold ligger i grupperne, som fx kan bruges som projektrum, idé- og supportforum. Alle kan oprette
en gruppe.
Hvordan bliver jeg medlem af en gruppe
1) Gå ind på gruppesiden og vælg knappen ’Tilmeld’.

Der er forskellige gruppepolitikker i de forskellige grupper. Nogle har en åben gruppepolitik, som
tillader alle at melde sig ind, andre skal man ansøge om at blive medlem af.
Enkelte grupper er lukkede, hvilket vises med teksten ”Tilmelding via invitation”. Modtager du en
invitation til en gruppe, vises den under ’Invitationer’ på din profil, hvor du skal acceptere invitationen.

Hvordan forlader jeg en gruppe
1) Gå ind på gruppens side.
2) Tryk på knappen ’Forlad gruppe’.
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Hvordan opretter jeg en gruppe
1) For at oprette en gruppe klikker du på ”Grupper” i topmenuen.
2) Derefter vælger du ’Opret ny gruppe’

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Skriv gruppens navn og udfyld en gruppebeskrivelse
Upload et billede til gruppesiden
Vælg din gruppes medlemspolitik
Vælg din gruppes indholdspolitik
Du kan selv bestemme om din gruppe skal have et anvendelsesområde
Tryk ’Gem gruppe’.
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Hvordan redigere jeg en gruppe
1) Tryk på knappen ’Administrer gruppe’ på gruppesiden
2) Vælg ’redigér gruppe’.

Hvad kan jeg som administrator
Du har som administrator af en gruppe flere valgmuligheder for at redigere og strukturere indhold i
gruppen, end hvis du blot er medlem.
På gruppesiden har du følgende valgmuligheder:
1) Redigere gruppen
2) Tilføj vigtigt indhold
3) Tilføj andre relevante grupper.
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4) Tilføje medlemmer ved at invitere dem til gruppen. Du kan vælge at gøre medlemmer til
administratorer, når du inviterer dem, ved at klikke på låse-ikonet. Tryk på kryds-ikonet, hvis du
vil annullere invitationen eller slette brugeren fra gruppen.

Hvordan tilføjer jeg administratorrettigheder til andre i gruppen
1)
2)

Vælg ’Vis listen’ på medlemmer på gruppesiden
På brugeren klikker du på låse-ikonet for at tilføje eller fjerne administratorrettigheder. Her kan du
også slette brugere ved at trykke på kryds-ikonet.

Du skal være administrator af en gruppe for at kunne tildele administratorrettigheder til andre.
Hvordan sletter jeg en gruppe
1) Tryk på knappen ”Administrer gruppe” på gruppesiden.
2) Vælg ’Rediger gruppe’ klikke på ”Slet gruppe”.
3) Bekræft at du vil slette gruppen.
Hvordan tilføjer jeg en gruppe som favorit
1) Gå ind på den gruppe du gerne vil tilføje som favorit og tryk på stjerne-ikonet.
2) Gruppen vises nu i gruppeoversigten under filtret ’Favoritter’
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Indhold
Alt indhold på Digitalisér.dk findes i grupperne, hvor du kan oprette nyheder, debatindlæg,
begivenheder, ressourcer og uploade filer.
Hvordan opretter jeg en nyhed
1) Gå ind på gruppesiden tryk på knappen ’Tilføj Indhold’ og vælg ’Nyhed’.
2) Udfyld felterne og ’Gem’.

3) Du skal nu vælge ’Publicér’, ’Publicér til gruppe’ eller ’Gem som udkast’. Vælger du ’Publicér’
kan nyheden ses af alle på Digitalisér.dk, hvorimod ’Publicér til gruppe’ kun ses af gruppens
medlemmer. Du kan også gemme nyheden som udkast og publicere den senere.
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Hvordan opretter jeg en ressource
1) Gå ind på gruppen tryk på knappen ’Tilføj Indhold’ og vælg ’Ressource’.
2) Udfyld titel og beskrivelse
3) Du kan vælge at angive et versionsnummer
4) Vælg ressourcetype (dokument, software, XML-skema, datakilde, teknisk
specifikation/standard).
5) Vælg om du vil upload filer til din ressource.
6) Du kan vælge at give din ressource et anvendelsesområde.

7) Tryk ’Gem’ og vælg ’Publicér’, ’Publicér til gruppe’ eller ’Gem som udkast’. Vælger du ’Publicér’
kan ressourcen ses af alle på Digitalisér.dk, hvorimod ’Publicér til gruppe’ kun ses af gruppens
medlemmer. Du kan også gemme ressourcen som udkast og publicere den senere.
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Hvordan opretter jeg en begivenhed
1) Gå ind på gruppen og tryk på knappen ’Tilføj Indhold’.
2) Vælg ’Begivenhed’.
3) Udfyld titel, dato og beskrivelse.
4) Angiv stedet for begivenheden.
5) Vælg hvem der kan deltage, og hvordan man tilmelder sig.
6) Er tilmelding påkrævet, skal du vælge hvordan tilmelding håndteres, max antal deltagere samt
tilmeldingsdato.

1) Tryk ’Gem’ og vælg ’Publicér’, ’Publicér til gruppe’ eller ’Gem som udkast’. Vælger du ’Publicér’
kan begivenheden ses af alle på Digitalisér.dk, hvorimod ’Publicér til gruppe’ kun ses af
gruppens medlemmer. Du kan også gemme begivenheden som udkast og publicere den senere.
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Hvordan redigerer jeg nyheder/ressourcer og begivenheder
1) Gå ind på den nyhed, ressource eller begivenhed du gerne vil redigere og vælg ’Rediger’
2) Rediger de ønskede felter og ’Gem’.

Her kan du også vælge at ændre publicering fra at være synlig for alle, til kun at være synlig fra gruppens
medlemmer, eller fortryde publiceringen og gemme som udkast.

Hvordan sletter jeg indhold
1) Gå ind på den nyhed, ressource eller begivenhed du gerne vil slette og vælg ’Rediger’.
2) Vælg ’Slet’ og bekræft, at du vil slette indholdet.

Publiceringsmuligheder
Når du opretter en nyhed, ressource eller begivenhed har du følgende muligheder for publicering:

Vælger du ’Publicér’ kan indholdet ses af alle på Digitalisér.dk, hvorimod ’Publicér til gruppe’ kun ses af
gruppens medlemmer. Du kan også gemme ressourcen som udkast og publicere den senere.
Hvordan tilføjer jeg indhold som favorit
3) Gå ind på den nyhed, ressource eller begivenhed du gerne vil tilføje som favorit og tryk på
stjerne-ikonet.
4) Du kan nu se indholdet på din profilside under aktiviteter i dine grupper ved at vælge filtret
’Favoritter’.
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Indlæg og kommentarer
Du kan skrive debatindlæg og kommentere på indhold i grupper.
Hvordan opretter jeg et debatindlæg i en gruppe
1) Gå ind på gruppesiden tryk på knappen ’Tilføj Indhold’ og vælg ’Debatindlæg’.
2) Udfyld felterne og ’Gem’.

Du kan bruge debatindlæg, hvis du vil stille et generelt spørgsmål til gruppen, som ikke knytter sig til
noget specifikt indhold.
Hvordan opretter jeg et indlæg til en nyhed/ressource/begivenhed
1) Gå ind på en nyhed, ressource eller begivenhed
2) Udfyld felterne under ’Indlæg’ og ’Opret indlæg’.
3) Du kan vælge at få en notifikations-mail ved svar, samt at indlægget kun er synligt for gruppens
medlemmer.

Hvordan kommenterer jeg på et indlæg
1) Vælg ’Besvar indlæg’ under indlægget.
2) Udfyld felter og ’Gem Kommentar’.
3) Du kan vælge at få en notifikations-mail ved svar .
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Kataloger
Kataloger samler og udstiller alt indhold på Digitalisér.dk, som er kategoriseret som Software,
Datakilder, XML- og OIO-skemaer.
Der findes fire kataloger på Digitalisér.dk, som henholdsvis samler ressourcetyperne: Datakilde,
Software, XML-skema, Teknisk specifikation/standard.





Datakataloget: giver et samlet overblik over offentlige data og gør det nemt at bruge dem til nye
formål.
Softwarekataloget: ressourcer til anskaffelse og udvikling af software, også open source til den
offentlige sektor.
XML-kataloget: udstiller XML-skemaer for data som udveksles i det offentlige.
OIO-kataloget: angiver det offentliges anbefalinger af standarder og specifikationer.

For hvert katalog kan du vælge at få vist katalogforsiden, hvor de nyeste ressourcer vises. Du kan også
søge på ressourcer i søgefeltet.
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Søgefunktion
Du bruger søgefelter til at finde grupper, brugere og indhold på Digitalisér.dk.

Søger du fx på ordet ’Nem’ forslås automatisk alle grupper der starter med dette
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Notifikationer og RSS feeds
På Digitalisér.dk kan du vælge at få notifikationer, når der sker aktiviteter i dine grupper. Du kan også
vælge at få RSS feed for de enkelte grupper.
Hvordan indstiller jeg email-notifikationer?
1) Du kan vælge hvordan du modtager notifikationer om aktiviteter i dine grupper, såsom
nyheder, indlæg og nyt indhold.
2) Gå ind på din profil
3) Tryk på knappen ’Email-notifikationer’.
4) Vælg ud fra hver gruppe om du vil modtage en mail-notifikation ’Straks’, ’Dagligt’, ’Ugentligt’
eller ’Aldrig’.

Hvad bruger jeg RSS feed?
1) Tryk på "RSS feeds" og vælg det indhold, du gerne vil have RSS feeds på.
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