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Introduktion til release 19
Release 19 er det nittende release, siden borger.dk den 12. december 2016 skiftede
CMS-platform i den fjerde større revision af borger.dk.
Borger.dk får i releaset en ny header og ”burgermenu”, der skal sikre en bedre navigation
på sitet samt give en bedre brugeroplevelse på mobilvisningen af borger.dk.
Under Mit Overblik tages komponenten ”orkestreringskomponenten” i brug. Orkestreringskomponenten indsamler relevante standardiserbare data fra datakilder hos myndigheder og videreformidler disse data til visningsklienter. I første omgang får borgere
et overblik over udvalgte igangværende sager og udbetalte ydelser fra Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen. Overblik over kommunale sager og ydelser videreføres i den nuværende ADDA-løsning frem til Release 20 som gennemføres i juni 2021.
Med release 19 forberedes den tekniske platform bag borger.dk til kommende initiativer i
2021 og frem. Releaset indeholder desuden webtilgængeligheds-forbedringer, fejlrettelser
og opdateringer.

Nyheder og ændringer for borgerne
Ny header
Der introduceres en ny header med en tilhørende såkaldt burgermenu - en udfoldelig
menu i skærmens øverste højre, der udfolder yderligere valgmuligheder på den pågældende side.
Headeren på redaktionelle sider
Den nye header opererer nu ikke med en log på, log af knap. Login aktiveres nu i stedet,
når en borger klikker på et valg, der kræver indlogning.

Efter indlogning vil headeren vise navnet på den indloggede i venstre side samt en log af
knap i højre.

Headeren under Mit Overblik
Headeren er den samme under Mit Overblik.

Burgermenu:
Den såkaldte burgermenu (navngivet efter symbolets lighed med en burgerbøf midt i burgerbolle) er nu en genvej til søgning og tilgang til andet indhold.
På de redaktionelle sider vil den give adgang til søgning og borger.dk’s pt. 17 hovedemner:

Under Mit Overblik giver menuen derimod adgang til Mit Overblik specifikt indhold, først
Mit Overblik emnerne og sidst indstillinger for Mit Overblik :

Orkestreringskomponenten
Under Mit Overblik tages komponenten ”orkestreringskomponenten” i brug. Orkestreringskomponenten indsamler relevante standardiserbare data fra datakilder hos myndigheder og videreformidler disse data til visningsklienter.
I første omgang får borgere et overblik over udvalgte igangværende sager og udbetalte
ydelser fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Orkestreringskomponenten vil i fremtiden blive anvendt til yderligere integrationer under Mit Overblik.

Nyheder og ændringer i ArtikelImporten
Der er i BG4 release 19 ikke foretaget ændringer i artikelimporten. Oplever du mod forventning uregelmæssigheder i artikelimporten, bedes du kontakte admin@borger.dk.

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
• Fejlkode (lang fejlkode der vises på indhold under Min Side)
• 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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