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Introduktion til BG4 release 9
Release 9 er det niende større release, siden borger.dk den 12. december 2016 skiftede
CMS-platform i den fjerde større revision af borger.dk.
Borger.dk har fået et helt nyt tidssvarende og moderne udseende og logo. Der er ikke ændret i
indhold, funktioner eller placeringen af selvbetjeningsløsninger mv., men borgerne vil opleve en
helt ny hjemmeside rent visuelt med bl.a. nye billeder, nyt logo og nye farver. Baggrunden for
at skabe et nyt visuelt udtryk er at sikre, at borger.dk også fremover kan formidle mange
forskellige typer af indhold, og at portalen fortsat fremstår så brugervenlig, overskuelig og
tilgængelig som muligt.
Under Min Side er ADDA - ”Borgernes adgang til egne data” - lanceret, hvor der for borgerne fra
fem pilotkommuner udstilles data fra den fælleskommunale infrastruktur SAPA.
Med i release 9 er et antal interne hastighedsoptimeringer, søgeoptimeringer og fejlrettelser.

Nyheder og ændringer for borgerne
Der er ikke ændret i indhold, funktioner eller placeringen af selvbetjeningsløsninger mv., men
borgerne vil opleve en helt ny hjemmeside rent visuelt med bl.a. nye billeder, nyt logo og nye
farver.

Nyt logo
Borger.dk og Life in Danmark har fået nye enkle, tidssvarende logoer som passer til portalerns
nye visuelle udtryk.

Nye billeder
Rundt omkring på borger.dk anvendes der nu helt nye billedserier.

Fornyet forside
Forsiden fremstår med nye fokusfelter, nye billeder og en mere iøjnefaldende liste over genveje
til hyppigt besøgte sider og selvbetjeningsløsninger. Indhold, genveje og emner er de samme.
Headeren med ikoner for Digital Post, Min Side, Log på og Søg er fremhævet med nye ikoner,
og når der scrolles ned ad siden forbliver headeren øverst på skærmen i et mindre format. Dette
gælder alle sider på borger.dk.

Indholdssider
Indholdssider fremstår nu med en tredelt manchet, med en tydeligere manchettekst, et
ledsagende billede og slutteligt enten en kommunevælger eller link til en selvbetjeningsløsning.
Alle indholdssiderne, der informerer borgerne om regler og rettigheder mv., er bygget op, som
de plejer. Der er stadig tydelige startknapper til selvbetjeningsløsningerne.

Emneforsider
Emneforsider er opdateret til at anvende det nye grafiske udtryk.

Oversigtssider
Den hidtidige opbygning af oversigtssider med to rækker visuelt ensartede oversigtskomponenter
er nu forbedret med muligheden for redaktionelt at anvende mere varieret indhold og
fremhævning af enkelte komponenter med farver.
Hermed er oversigtssidernes anvendelsespotentiale stærkt forbedret med en bred vifte af
redaktionelle muligheder:

Handlingssiden
Handlingssiden – siden hvorfra selvbetjeningsløsninger præsenteres og startes – fremstilles nu
mere enkelt og visuelt harmonisk.

Søgning
Når markøren placeres i søgefeltet fremhæves det for borgeren, at der foretages indtastning i
søgefeltet ved, at headeren fremhæves med blå farve. Søgefeltet overtager under indtastningen
hele headerens areal, således at der er visuelt fokus på søgningen.

Min Side
Også under Min Side er borger.dks design løftet.

ADDA - borgernes adgang til egne data
Under Min Side er ADDA - ”Borgernes adgang til egne data” - lanceret, hvor der for borgerne fra
fem pilotkommuner udstilles data fra den fælleskommunale infrastruktur SAPA. Løsningen viser
både borgerens sager og ydelser.

Footer
Arealet i footeren er nu layoutet med grøn baggrund, mere plads omkring det redaktionelle
indhold og fremhævning af tilgængelighedsfunktionerne ”Adgang med tegn” og ”Få læst tekst
op”.

Nyheder og ændringer for redaktører
Den redaktionelle brugergrænseflade er uændret bortset fra i enkelte komponenter, hvor det
nye grafiske udtryk har nødvendiggjort mindre tilføjelser eller ændringer af funktionalitet.

Mikroartikler
Der er ikke ændret i funktionalitet i mikroartikler, men de fremstår nu i fornyet layout i den
redaktionelle brugergrænseflade.

Redaktionelt indhold komponent
Den redaktionelle komponent kan nu anvendes bredere over borger.dk særligt på oversigtssiden,
hvor den overtager den hidtidige oversigtskomponents rolle. Den væsentligste ændring her er,
at komponenten på oversigtssiden giver flere redaktionelle muligheder end den hidtidige
oversigts¬komponent.

Personaliseret indholdskomponent
Den personaliserede indholdskomponent fremhæves nu for borgerne med eget symbol og grøn
baggrund.

Nyheder og ændringer i artikelimporten
Der er i BG4 release 9 ikke foretaget ændringer i artikelimporten. Oplever du uregelmæssigheder
i artikelimporten, bedes du kontakte admin@borger.dk.

Fejlrettelser og optimeringer
I tabellen ses en liste over udførte fejlrettelser og optimeringer i borger.dk BG4 release 9. Tallet
i første kolonne refererer til sagsnummeret i fejlhåndteringssystemet. Har du spørgsmål til en
af disse fejlrettelser, kan du kontakte admin@borger.dk.
20985
23617
23572
23222
23225
23562
23758
21885
22293
23359
23393
23426
23066
23166
23223
23224
20189
21903
22280
22490
20309
22370
22447
22479
22394
22107
22377
21973
21995
22011
22043

Fjern krav om låsning af elementer ved redigering, samt notificer ved
samtidig ændring
Skip to-links virker ikke på indholdssider
Link har ikke nok farvekontrast
Fejl i parsing af Padding på kampagneside
Fejl i skrivning til artikelimporten
Manglende streger ud for emner i venstremenu
Søgeboksen skal opdateres for at give den bedste oplevelse i skærmlæsere
Søgeboks zoomer for langt ind ved toggle (Prototypen)
Det er ikke muligt at se hvilken side man er på i min side menuen
Max-height på div har ikke effekt på Min side Cards
Kommunevælger handlingsside der er for meget mellemrum tekst og
videre knap når der ikke er en titel
Specielle karakterer escapes i menuen
Story 19151- svg-klassen for "øvrige selvbetjening" mangler wellbox icon
NVDA + Safari skærmlæser læser ikke manchet-teksten op i firefox
"Mine blanketter" ligner ikke prototype, når den er tom.
Output-caching fejl i brødkrumme på NotImplementedActionPage
Genvej til "Preview" og "Rediger" på kampagnesider
Søgeboks vises ikke korrekt
Handlingsartikler uden tekstindhold kan foldes ud
Nederste venstre hjørne af politistavene bliver spist
UI for ny brugergrænseflade
Der vises en spinner, når data fra ADDA Service bliver hentet
På flere sider mangler der mellemrum mellem komponenter.
Caption i tabeller flytter sig under tabellen
MinSide-Emneforside velkomstbesked ligger det forkerte sted
Kommunevælger aligner ikke med andre elementer for smal skærm
Mikroartikler kan ikke foldes ud ved klik på plus i sideredigering
Tekst i fokusfelter bliver ikke læst op af nvda i firefox
Tooltip i sapa bliver ikke oplæst af NVDA
Skærmlæser ignorerer ikke overskrift på Rammefiltreringsknapper
Indhold tilgængeligt med tab på modal med kommunevælger

22545
22611
22878
22661
22836
22976
22977
22736
23010
23187
23189
23202
23213
23229
23233
23246
23281
23167
23168
23173
23076
22221
23165
23047
23049
23056
23057
23061
23062
23063
23349
23352
22806
23569
23571

Manglende venstrestilling af tekst i selvbetjeningsboks på mobil
Kommunevælger tekst styles ikke
Tilføj clientside cache til RessourceApiController
Tidslinje i ADDA Sager komponent er ikke tilgængelig
Spring til indhold skal fjernes fra kampagnesiden
MyPage header is above collapsed navbar in mobile view
Repeater frame mangler css classes - Story 19198
Række med to zoner i systemsideskabelon
Story 19140: Driftsbesked - mangler "role-alert"" attribut
Global driftsmeddelelse indeholder fejlagtigt et tomt <p>-element
Minside "Min Profil", Data table bliver ikke korrekt læst op
"You are already logged in" modal boks til LifeInDenmark har en ikke
navngivet ok-knap
Komponenter på handlingsside skal have samme højremargin som resten
af borger.dk
Manchettekst afkortes forkert
Kontaktoverblik -> Din Kommune: Link flyder ud over komponent
Adgang med tegn får sider til at se forkert ud
Flowartikeltitel-feltet aligner ikke med start-feltet
NVDA læser ikke navnet på selvbetjening op
Højremenu på Min Side understøtter ikke Opkrævningsjavascript
Voice Assistant siger "Familieydelser"-knap er skjult når den er udvidet
Story 19147-Kontakt-informationsblokken har ikke et præfiks til dens id
Det er ikke muligt at søge hvis autocomplete boksen er synlig
Manglende afstand mellem kommunevælger og underliggende
komponent
Selvindsigt - data kolonner for forskellige afsnit aligner ikke
Mikroartikler indeholder h3 inde i button som gør html ikke er valideret
Der er tomme p-tags omkring beskrivelsesteksten i ADDA-sager
Adda Sager Tab-order skips "Vis breve i sagen"
iPhone - Luk i modal dialog har for stort afstand til kanten
ADDA - innforemations ikon - Ved hover der vist navn på fil (CHROME)
Visning i ADDA komponenter ser ikke perfekt ud
For meget mellemrum mellem ikon og tekst (Åbningstid/Telefontid) i
kontaktkomponent
Global driftsmeddelse - IE - Tab igennem links giver sorte streger
"Fjern fra filtrering"-checkbox i microarticler virker virker ikke ved
rammefiltrering
Anmod om adgang sender ikke detaljer fra signatur med
Der er tomme h2-tags på alle indholdssider

22367
23355
23351
23374
23379
23389
23391
23471
23499
23503
23141
23291
23300
23348
23201
23018
22738
23002
23009
22837
22843
22845
22877
22662
22667
22672
22677
22681
22883
22907
22909
22917
22940
22941
22943
22944
22946
22951

Kommunevælger på indholdsside mangler ikon i IE
Venstre margen på Alle Selvbetjeningsløsninger mangler på Ipad
Når en modalboks lukkes, så er fokus på siden fejlagtigt ikke flyttet i forhold
til, da modalboksen blev åbnet
Regression i tilgængelighed på menu
Selvbetjeningsløsning - driftsmeddelelse læser titel to gange
Layout på Vælg kommune eller myndighed boks i Edge er forkert
Handlingssiden skal ikke længere have fed beskrivelse
Temasiden er ikke som i PROD
Fold ud og ind knapperne i Experience editor virker ikke
Dataleverandør mangler på CPR-komponent
Titlen på driftbeskeden læses op 2 gange.
Fokusfeltbilleder opfører sig ikke som i prototypen på diverse breakpoints
Logobillede i tablet visning vises ikke korrekt
Kan ikke navigere til oversigtsside via venstremenu
NVDA sidder fast i modal efter modal er lukket ned
Mikroartikel-id mangler et præfiks
LID: Logo af anvendt IDP, vises ikke i toppen af siden
19243-Mikroartikelramme mangler præfiks på id'et
Styling og fonte hentes fra Google
Knapper i topbaren kan ikke skjules på kampagneside
Notifikationsmodal skal ikke vises på Life in Denmark
Når microartikel-header er for lang er start-knappen udenfor skærmen
International mikroartikel m. eid-selvbetjeningsløsning. Forkert tekst
Login: der mangler en klasse på svg-tag
Typeahead i søgning laver om på specialtegn
TopZoneselvbetjening: Der vises ikke prikker og tooltip når titel er for lang
Modul - tekst indhold udfylder ikke komponent i IE
Modul - card mobil visning har lang afstand mellem billede og tekst indhold
Webredaktør kan ikke tilføje lokalt indhold
ActionButton html ligner ikke prototype
Søgning i quick nav linker til forkert id
Fejl i aria-controls-attribut på mikroartikler
IE viser ikke idp-logo'er korrekt
Sidebarmenu mangler buttonnavn for børn
Kommunevælgeren er tom.
Kommunevælger "Ok"/"Videre" tekst centreres ikke
Ikon i Kontaktinformation komponent på handlingsside blinker i IE
Søgeknap i topbar: ved tab og hover vises der en hvid streg (kun IE)

22967
22972
22974
22742
22746
22747
22748
22759
22760
22764
22770
22775
22808
22811
22817
22823
22688
22689
22714
22722
22723
22724
22725
22726
22729
22734
22618
22620
22629
22556
22606
22066
22098
22101
22105
21979

Tilgængelighedsboks i Footer bliver vist på LID
Mikroartikelramme og flowartikelramme headers er h3 i stedet for h2
Actionbutton knap ikon har ikke korrekt størrelse.
Der byttes om på de to hængelåse i loginknappen
Direkte link til mikroartikel folder ikke artiklen ud
Byline har for meget top-margin
Sektionstitler i menuen på kampagnesiden kommer ud to gange
Footer og cookieboks kan ikke adskilles pga samme farve
Handlingsartikler: Når der er mere end 1 linjes overskrift på artiklen bliver
pil ikon på strukket
Tekst flyder ud af redaktionelt indhold i sideredigering på oversigtsside
Elementer mangler øverste streg ved fokus
Højde på manchet ikke korrekt
Billede i toppen af mikroartikler skalerer ikke
SVG virker ikke som logo over log ind / ud i topbar
Cards i samme sektion på kampagneside er ikke lige høje
Der kan ikke rettes i indholdsteksten på en mikroartikel direkte inline fre
experience editoren
Søgeresultatsiden er ikke responsiv
Søgeresultatside er ikke responsiv eller som ønsket i mobilvisninger
Fejl i ARIA-atributter på emnemenu på forsiden
Margin mangler på globale driftbesked
Topzoneselvbetjening - IE - titel flyder ud af skærm i mobil visning
Topzoneselvbetjening - IE - Space man ikke kan se ved videre knap
Kontaktkomponent - Kontaktpunkter med kun link
Kampagnesider: Til toppen knap virker ikke
Sidemenu på kampagnesider skan snappe til bunden af banner
Adgang med tegn laver sjov med indholdet
Knap vises selvom det redaktionelle link er forkert og knappen er tom
"Mere" tekst mangler på sidste link i hvert emne under "Alle emner"
Alignment i venstre side mellem logo top/bund og indhold skal altid
matche
Boksen om "Bedste bud på søgning" skal altid have samme bredde
Fallback-tekst vises med html-tags
Samtykke-modal på prototype mangler afstand fra OK-knap
Valgt filtrering indikeres ikke af screenreaders
Marginal mangler omkring driftsbesked på systemside (iphone)
Indhold på siden, bagved modaler, kan tilgås af Jaws ved brug af piltaster
Søge knap: Når man skaler til under 1180 px bliver tab fokus boksen skåret
af på søg knap i topmenuen

21981
21984
21985
21990
21994
21513
22384
22125
22130
22173
22176
22192
22219
22366
22369
22434
22488
22502
22537
22538

2 fejl v. Mobilvisning af Forside: mellemrum mellemfokusfelt og footer og
størrelse på emnemenu boksene er IKKE korrekte
Venstremenu: Menupunkter til oversigtssider fungere ikke som link til
oversigtsside
Søgeboks lukker ikke ned når man tab'er forbi luk i firefox/android(chrome)
Skråstreger i breadcrumbs bliver oplæst af NVDA
Indholdside og underindholdside: byline er ikke placeret korrekt
Man kan ikke indsætte Europæiske og Internationale mikroartikler på
underindholdssider
Man kan ikke tilgå handlingsside når der ikke er valgt kommune
Venstre padding forsvinder for overskriften ved stor-mellem skærme
OK-knap går udover modalboks for små-skærme
NVDA laver ikke mellemrum mellem visse tags
NVDA læser logo i footeren som clickable
Topbar nav.menu går ned over topbar
Kampagneside: Manglende padding på accordionramme samt hvid tekst
&hellip; vises i stedet for prikker
Footeren opfører sig ikke korrekt på oversigtssider i IE
Emneforside giver fejl 500 efter forsøg på indsættelse af fokusfelter
Arbejdsløshedsdagpenge Fokusfelt tekst og knap overflower ikke korrekt
Idp login: Der bliver vist flere idp knapper end dem der er valgt på
portalelementet
Manglende padding på indholdssider – småskærme
Rediger selvbetjening i sideredigering overlapper sig selv

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.

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)
[]

