Hvaskjer.nu: løsningsbeskrivelse
Generelt om prosjektet:
Domener/struktur:
Hovedsiden (holding page): eies av Simpleview (SV) ligger på domenet hvaskjer.nu. Innhold på denne
siden bestemmes til enhver tid av SV.
Lokal eventside: Hver enkelt kommune settes opp som et subdomene, for eksempel
hvaskjer.no/hamar, og denne siden «eies av» aktuelle kommune. Innhold på denne siden oppdateres
av den enkelte «eieren» av siden. Det er de lokale eventsidene som beskrives i denne
løsningsbeskrivelsen.

Språk:
Kalenderen leveres i første omgang kun på norsk, men kan på sikt utvides til å gjelde flere språk.

Egenskaper:
Siden er responsiv og skal kunne fungere på desktop/pc, nettbrett og mobil

Generelt:
Selve prosjektet eies av SV og SV avgjør hvilke videreutviklinger man ønsker å utføre.
Løsningen henter data fra DMS (inkl arrangementer fra tilbydere (extranett), ulike importer og
arrangementsskjema), og det er kun dette innholdet som oppdateres på siden. Det vil ikke være
mulig med generelt innhold fra CMS.

Endringer
Endring i design som er inkludert ved oppstart av prosjektet:
• Farge på søkebokser, knapper, footer, bakgrunnsfarge
• Logo i header
Endringer som ikke er inkludert:
Dersom kunder ønsker å gjøre endringer på egen eventside utover det som kan gjøres via DMS
dekkes dette av den enkelte kunden. Eksempel på dette er:
• Endring av toppbilde
• Endring av kommuner
• Endring av organiserte aktiviteter
Videreutvikling av løsningen:
Dersom kunder ønsker å videreutvikle selve løsningen, betales dette av den kunden/de kundene som
ønsker utviklingen. Videreutviklingen vil kunne bli tilgjengeliggjort for løsningen generelt og alle som
bruker den. En eventuell videreutvikling må spekkes og estimeres og prises i henhold til dette.
Eksempler på videreutvikling av løsningen kan være:
• Implementering av realtimesøk billetter
• Implementering av Youtube på produktpresentasjon
• Imlpementering av Trip Advisor i løsningen

Forside: 2 design alternativer:
Design Alternativ 1:

Design Alternativ 2:

Løsningsbeskrivelse alternativ 1 forside:
Alternativ 1:
• Logo: dersom eier av prosjektet ønsker å vise logo på toppen av siden er dette mulig.
o Logo sendes som jpg fil til SV ved oppstart av prosjektet
• Tittel: Tittel på kalendersiden: For eksempel: «Kulturkalender for Hamar, løten, Stange og
Ringsaker kommuner»
o Tittel sendes til SV ved oppstart av prosjektet
• Toppbannerbilde:
o Sendes som høytoppløselig jpg fil til SV ved prosjektstart
• Søkeboks:
o Fra dato: står som default til dagens dato
o Til dato: står som default en uke frem i tid. Dette kan endres av kunden ved oppstart
av prosjektet.
o Fritekstsøk
o Type: henter kategorier fra DMS -> Category group
▪ Mulig å velge flere ved bruk av tickbox’er
▪ Man kan klikke av/på «alle» for søk i alle kategorier
o Kommune: Kommuner som deltar i kalenderprosjektet defienres ved oppstart av
prosjekt et, hardkodes inn av SV
▪ Mulig å søke på flere ved bruk av tickbox’er
▪ Man kan klikke av/på «alle» for søk i alle kommuner
o Registrer arrangement: link til arrangementsskjema, åpnes i nytt vindu
• Karusell med arrangementer
o Henter arrangementer fra kanal og subkanal, f.eks «Kulturkalender Hamar ->
Høydepunkter»
o Default utlisting vil ha tilfeldig sortering
▪ Mulig å endre til alfabetisk eller dato sortering ved prosjektstart
o Viser bilde ratio 3:2, hentes fra DMS -> Bilde -> Small
o Viser produktnavn,på semitransparent bakgrunn
o Det må alltid være minst 4 utvalgte arrangementer fremover i tid for at designet ikke
skal «sprekke»
o Piler indikerer dersom det er fler enn 4 utvalgte arrangementer fremover i tid
• Liste over arrangementer: dag-for-dag
o Overskrifter: dag og dato som overskrift for hver dag og dato som er representert i
lista
o Default er 10 arrangementer per side på forsiden, kan endres av kunde ved oppstart
o Innhold per arrangement i lista, hender fra DMS:
▪ Navn på arrangement
▪ Bilde ratio 3:2, hentes fra DMS -> Bilde -> Small
▪ Kategori: hvis flere på produktet i DMS hentes «primary category»
▪ Tid: klokkeslett, format 18:00 – 20:00
▪ Sted: hentes fra DMS -> Opening name
▪ Tekst: Henter de 250 første tegn fra DMS -> Descriptions -> Description
• Tekst bør ikke ha korte setninger, mange linjeskift da dette påvirker
designet
▪ Pris: henter «Guide price»
▪ Bookingknapp: vises dersom bookinglink er registrert på produktet: «Product
details -> Bookinglink”
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•
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•

Organiserte aktiviteter:
o Hvilke bokser/tema som skal vises bestemmes ved oppstart prosjekt, og hver boks
fungerer som en aktiv link. Denne aktive linken kan enten linke ut til en ekstern side
(som for eksempel den lokale kinoen) eller til en intern underside (for eksempel en
liste over alle organiserte fotballtreninger for barn i området)
o Hver boks inneholder et bilde, ratio 3:2, sendes til SV ved prosjektstart
o Navn på ekstern eller intern side
o Piler indikerer dersom det er flere organiserte aktiviteter enn det som vises i
startbildet
Email siden
Print siden
Footer
SV logo
Generelle «Tilgjengelighetserklæring» og «Personvern info»

Løsningsbeskrivelse alternativ 2 forside:
Nesten helt lik alternativ 1, 2 forskjeller:
• Toppbanner bildet er fjernet
• Karusell med utvalgte arrangementer er flyttet opp over søkeboksen

Søkeresultat arrangement: Dag-for-dag liste:
Design:

Løsningsbeskrivelse:
•
•
•
•

Logo: samme som forsiden
Tittel: samme som forsiden
Brødsmulesti
Dag-for-dag liste: samme design og funksjonalitet som på forsiden

Produktpresentasjon – alle produkter
Design:

Løsningsbeskrivelse:
•
•
•
•
•
•
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•
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Logo: som forsiden
Tittel: samme som forsiden
Brødsmulesti
Produktnavn
Sted + adresse: hentes fra DMS -> openings -> opening name + «product details – adress»
Telefonnummer: hentes fra DMS -> product details -> telephone
Webside: hentes fra DMS - > product details -> website
Email: hentes fra DMS - > product details -> email
o Klikkbar inn til sluttbrukers mailklient
Book billetter: hentes fra DMS - > product details -> bookingwebsite
o Kun EN bookingurl per arrangement
o Realtime visning av bookbare billetter må implementeres i tillegg, basert på egen
spekk og pris estimat
Bilder:
o Ratio: 3:2
o Stort bilde: hentes fra DMS -> Media -> large, rekkefølge 1
o Små bilder: hentes fra DMS -> Media -> small, rekkefølge 2 ->>
Om:
o Tekst: hentes fra DMS -> Descriptions -> descriptions
Facebook share knapp
Tweet knapp
Nedlastinger: Henter fra DMS -> Media -> Media type: Document
o Viser filnavn: Media –> Name + filstørrelse + ikon for pdf/word/excel
o Nedlasting kan f.eks være festivalprogram
Åpningstider
Priser
Kart
Facebook wall
o Henter fra DMS -> Links -> Social Media -> Facebook
▪ KUN mulig for Facebook type «page»

Produktliste – organiserte aktiviteter:
Design:

Løsningsbeskrivelse:
Listevisning for organiserte aktiviteter er nesten helst lik listen for arrangementer dag-for-dag liste
Forskjeller er:
• Overskrift arves fra boksene på forsiden; navn på intern side
• Sortering er alfabetisk a-å, skal kunne snus fra å-a

