BG4 release 3.5 - August 2017
Revision 1

Vigtigt til redaktører på borger.dk
Det er vigtigt, at I sletter midlertidige filer i jeres browser
efter et nyt release af borger.dk, for at browseren ikke
anvender ældre komponenter fra det forrige release.
Ovenstående gælder kun redaktørmiljøet, ikke borgerne.
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Side 3

Introduktion til BG4 release 3.5
Borger.dk BG4 release 3.5 frigivet 29. august 2017 optimerer eksisterende funktionalitet i
borger.dk's tekniske platform og tilføjer ny redaktionel funktionalitet. Releaset er det fjerde
release siden borger.dk 8. december 2016 skiftede CMS-platform.
Releasets væsentligste nyhed er tilføjelsen af funktionalitet til anvendelse af personalisering.
Derudover rettes en mindre række fejl.
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Nyheder og ændringer for borgerne
I BG4 release 3.5 er der ikke funktionelle ændringer for borgerne. Borgerne vil få uger efter
releaset møde personaliseret indhold, der udnytter de seneste tilføjelser til CMS'et. Det er fx nu
muligt at advisere borgere i bestemte livssituationer, der afhænger af alder og et antal måneder,
før de fx skal søge en ydelse.

Nyheder og ændringer for redaktører
Ny personaliseringsregel
Der kan nu personaliseres på borgernes præcise alder målt i år og måneder. Dermed kan der
aktiveres personaliseret indhold fx et halv år før, en borger fylder år, og der kan via personaliseret
indhold et halv år forinden adviseres om regler eller ydelser, som borgeren skal tage stilling til.

Oversigter over personaliseret indhold
Tokens (data)
Redaktionen har nu en totaloversigt over hvilke personlige data (tokens), der vises på præcis
hvilke sider på borger.dk. Oversigten viser et totaloverblik med oplysninger om
myndighedsejerskab for de enkelte sider samt oplysninger om hvilke redaktører, der har
redaktionelt ansvar.

Personaliseringsregler
Der er nu en oversigt til rådighed for redaktionen over, hvor på borger.dk der er anvendt
personaliseringsregler. Oversigten viser ligeledes oplysninger om hvilken myndighed og redaktør,
som har ejerskab over de sider, der er indsat personaliseringsregler på.
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Liste over genbrugelige links med fejl
Redaktionen har nu adgang til en liste over genbrugelige links, der redaktionelt bør slettes eller
redigeres. Disse fejl vises i listen:
● Genbrugelige links der peger på historisk lovgivning
● Genbrugelige links der peger på en side, som ikke længere findes (fejl 404)
● Genbrugelige links der peger på en side, som findes men indeholder tekst som "Siden er
flyttet" eller "Siden findes ikke", og som sandsynligvis reelt er nedlagt, men ikke svarer teknisk
korrekt med fx en HTTP fejl 404.
● Genbrugelige links der ikke længere anvendes på borger.dk

Angivelse af at mikroartikler er låst
Det er nu synligt fra sideredigering, at en mikroartikel er låst. Dette vises med et hængelåsikon
ud for mikroartiklens nummer:

Ved at klikke på linket åbnes et nyt faneblad med mikroartiklen, hvorfra informationen om hvilken
redaktør, der har låst siden, er synlig. Derefter kan redaktøren kontaktes. Er det den indloggede
redaktør, der selv har låst mikroartiklen, så kan vedkommende let låse siden op herfra.

Lås - Lås op ændrer ikke redigeringsstatus
Indholdssider har hidtil fået status af "Ændret siden sidste udgivelse" blot siden var blevet låst
og låst op af en redaktør, uden at der var foretaget reelle redaktionelle ændringer. Dette er
ændret, således kun reelle ændringer, der er gemt af redaktøren, giver siden status af "Ændret
siden sidste udgivelse".
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Tabeller
Sitecores interne tabelfunktion er nu slået til som en knap på værktøjslinjen. Formålet hermed
- foruden at gøre det lettere at lave tabeller - er at sikre en bedre handicaptilgængelighed.
Bemærk at redaktører skal læse vejledningen til anvendelse af tabelfunktionen, således at
tabellerne bliver oprettet korrekt og mest tilgængeligt. Vejledningen offentliggøres kort efter
releaset på digitaliser.dk i gruppen "Redaktører i Staten".

Ændring af sideskabelon
Det er nu fra fanebladet 'Konfiguration' muligt at skifte sideskabelon for den åbne side. Dette
skal kun anvendes til at skifte mellem indholdsside- og underindholdssidelayout.
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Nyheder og ændringer i artikelimporten
Der er i BG4 release 3 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 3.5. Tallet
i første kolonne refererer til sagsnummeret i fejlhåndteringssystemet. Har du spørgsmål til en
af disse fejlrettelser, kan du kontakte admin@borger.dk.
Bug = Rettet teknisk fejl eller mangel.
PBI = Udvikling af ny teknisk funktionalitet eller produktforbedring

13480

Guldkorn får fejlagtigt sat item-navn som titel

Bug

9567

BorgerLinkProvider performance (optimeringer)

PBI

13490

Mindre rettelser til søgeord m.fl.

PBI

13937

Søgerobotter og warmup agent skal ikke trackes af Sitecore (optimeringer)

PBI

11085

Alle billeder skal have ALT-attribut (optimeringer)

PBI

13900

Opdatering af Sitecores XHTML-skema

PBI

9535

Fjern Sitecore-resize-funktionalitet for billeder

PBI

9543

Gennemgang af javascript for hard-codede url-adresser (optimeringer)

PBI

13936

Undersøg loadtid af suggestedtests.count-kaldet (optimeringer)

PBI

12022

Tilpasning af visning af oversigten af ansvarlige

PBI

13848

Ingen login for søgerobotter (optimeringer)

PBI

13789

Visning og genoprettelse af items uden parent

PBI

13975

Genbrugelige links oversigt vil lukke fanen unødigt

Bug

13671

3rd party cookie tjek kan i visse tilfælde fejlagtigt ikke blive udført

Bug

13776

Sider i "Skraldespanden" får ikke genskabt deres indhold korrekt

Bug

13645

Interne links med querystring (handlingssider) rydes ikke fra gb-links redigering

Bug

13936

Undersøg loadtid af suggestedtests.count-kaldet

PBI

12022

Tilpasning af visning af oversigten af ansvarlige

PBI
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Sådan rapporterer du fejl på borger.dk
Oplever du fejl på borger.dk, kan du maile os herom 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)
● evt. valgt kommune
● hvis muligt en liste over trin, der gør vi kan reproducere fejlen.
Inkluder gerne informationer fra 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 vi videresender naturligvis gerne oplysninger om fejl og evt. dokumentation til den
ansvarlige myndighed, der efterfølgende i samarbejde med sin it-leverandør er ansvarlig for
fejlsøgning og fejlrettelser.

Side 9

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.

På borger.dk
TjekPC (borger.dk/tjekpc)
På digitaliser.dk
ArtikelImport (https://digitaliser.dk/group/558993)
Borger.dk driftsgruppe (digitaliser.dk/group/446655)
Borger.dk redaktører i Staten (https://digitaliser.dk/group/3115477)
Digitaliseringsstyrelsens driftsinfo på Twitter (twitter.com/digststatus)
Lokalt indhold på borger.dk (https://digitaliser.dk/group/870389)
NemLogin driftsgruppe (digitaliser.dk/group/2354775)
Skrivevejledning for borger.dk (https://digitaliser.dk/resource/3110931)
Visuel integration på borger.dk (https://digitaliser.dk/group/2292671)
Yderligere borger.dk grupper på digitaliser.dk, klik her

Andre links
Borger.dk HTML-Guide (htmlguide.borger.dk)
Udviklingsvejledning (arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening)
[]
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