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Introduktion til BG4 release 7
Release 7 er et mindre release, der tilføjer understøttelse af login med europæiske eID’er til Life
in Denmark. Understøttelsen er forberedende, da selvbetjeningsløsninger forventes introduceret
løbende fra efteråret 2018. Login med europæiske eID’er bliver først slået til, når den første af
disse selvbetjeninger er klar, og der er således ingen nyheder for borgerne i release 7, før dette
finder sted.
Du kan læse mere om baggrunden og den tekniske løsning på Digitaliseringsstyrelsens
hjemmeside: https://digst.dk/sikkerhed/eidas/
Med i releaset er desuden et antal interne hastighedsoptimeringer, søgeoptimeringer og
fejlrettelser.
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Nyheder og ændringer for borgerne
Understøttelse af eID og Europæiske selvbetjeningsløsninger
I efteråret 2018 åbner Life in Denmark op for anvendelse af det europæiske login eID. Dermed
kan europæiske borgere på Life in Denmark logge ind med eID’er fra deres respektive lande til
anvendelse af selvbetjening, der understøtter det pågældende eID.

Log-ind via eID
En borger logger ind med sit eID ved som normalt at vælge log ind:

Herefter kan borgeren vælge mellem af logge ind med NemID eller eID:
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Her overtager en gateway loginprocessen. Først skal borgeren vælge nationalitet:

Dernæst logger borgeren ind med sit eID:
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Nu er borgeren logget ind i Life i Denmark med sit eID:

Anvendelse af europæisk selvbetjening i Life i Denmark
Først tilgår borgeren en indholdsside med en mikroartikel, der rummer en europæisk
selvbetjeningsløsning:
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Borgeren folder mikroartiklen ud og ser, at selvbetjeningsløsningen endnu ikke er klar. Det er
dog bestemt, at borgeren skal kunne forsætte selvbetjeningsforløbet for slutteligt at kunne få
vejledning i hvad denne i stedet kan foretage sig:

Fortsætter borgeren (klikker ’Start’) fortsættes til selvbetjeningsløsningens handlingsside. Her
vises der fortsat information om, at selvbetjeningsløsningen endnu ikke er tilgængelig. Også
herfra kan borgeren fortsætte. Knappen til at starte selvbetjeningen angiver nu med tekst og
grafik, at selvbetjeningsløsningen tilgås med eID:
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Fortsætter borgeren herfra, så er der ingen selvbetjening tilgængelig. Derfor dirigeres
borgeren i stedet til en såkaldt ’vejviserside’, hvor borgeren præsenteres for hjælp til at
komme videre, fx kontaktoplysninger på en myndighed med borgerbetjening:

Nyheder og ændringer for redaktører
Der er ingen ændringer eller nyheder for redaktører i BG4 release 7.

Nyheder og ændringer i artikelimporten
Der er i BG4 release 7 ikke foretaget ændringer i artikelimporten. Oplever du uregelmæssigheder
i artikelimporten, bedes du kontakte admin@borger.dk.
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Fejlrettelser og optimeringer
I tabellen ses en liste over udførte fejlrettelser og optimeringer i borger.dk BG4 release 7. Tallet
i første kolonne refererer til sagsnummeret i fejlhåndteringssystemet. Har du spørgsmål til en
af disse fejlrettelser, kan du kontakte admin@borger.dk.
17757
18214
18225
18262
18534
18598
18610
18706

Der er caching på genvejsrammer i stedet for på genvejselementerne
Når webside ikke er angivet på Homepage kanal får man en fejl 500
Åbningstid har større afstand end andre items i kontakt-komponent m.m
Bullet symbol (>) ved selvbetjenings links i selvbetjeningsoverblikket på
kontaktside har for kort mellemrum til linkteksten
Indholdsside med flowkomponent viser fejl 500
Kan ikke tilføje lokalt indhold
Log af knappen på launchpad virker ikke
Bug Billede på manchet fylder ikke hele sidebredden i en fuldbredde
placeholder
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Sådan rapporterer du fejl på borger.dk
Oplever du fejl på borger.dk, kan du sende os en mail på admin@borger.dk. Indhent og vedlæg
så vidt muligt dokumentation i form af:
● URL (adressen på siden) eller hvilken selvbetjeningsløsning fejlen opstod på
● Tidspunkt (jo mere præcist, jo bedre)
● Skærmbillede(r)
● Browser og browserversion
● Evt. valgt kommune
● Hvis muligt en liste over trin, der gør, at vi kan reproducere fejlen.
Inkluder gerne informationer fra www.borger.dk/tjekpc (særligt server), og vær opmærksom
på, at tjekpc skal anvendes på den pc, hvor problemet opleves.
Bemærk, at fejl opstået i de enkelte selvbetjeningsløsninger ikke er borger.dk’s ansvarsområde,
men borger.dk videresender naturligvis oplysninger om fejl til den ansvarlige myndighed, som
efterfølgende er ansvarlig for fejlsøgning og -rettelser.
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Nyttige links
Her finder du en samling links til nyttige oplysninger om borger.dk. Vi anbefaler, du melder dig
ind i gruppen ’borger.dk’ på digitaliser.dk, så vi kan holde dig orienteret om releases,
driftsforstyrrelser og tilsvarende vigtige informationer.

TjekPC (borger.dk/tjekpc)

Borger.dk - Artikelimport (https://digitaliser.dk/group/558993)
Borger.dk (https://digitaliser.dk/group/446655)
Borger.dk - Redaktører i Staten (https://digitaliser.dk/group/3115477)
Digitaliseringsstyrelsens driftsinfo på Twitter (https://twitter.com/digststatus)
Borger.dk - Lokalt indhold(https://digitaliser.dk/group/870389)
NemLog-in Drift (https://digitaliser.dk/group/2354775)
Skrivevejledning for borger.dk (https://digitaliser.dk/resource/3110931)
Borger.dk - Visuel integration(https://digitaliser.dk/group/2292671)

Borger.dk HTML-Guide (htmlguide.borger.dk)
Udviklingsvejledningen for god selvbetjening (arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening)
[]
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