Forbedringsforslag til Isaaffik version 2:
a) Status Isaaffik version 1: Der er p.t. ca. 110 registrerede Isaaffik brugere, heraf ca. 25
editorer / administratorer. Besøg på hjemmesiden seneste måned: ca. 650. Antal
records: ca. 850
b) Plan Isaaffik version 2: Udviklingen af Isaaffik-portal version 2 går i gang umiddelbart
efter Hindsgavl II mødet. Opstartsworkshoppen afholdes onsdag 6. april kl. 13 hos
Linkfactory, Bredgade 66, 1260 København K.
c) På logistik-gruppens møde 9. marts 2016 var der enighed om at prioritere
nedenstående forbedringsforslag, der er indkommet siden lanceringen af Isaaffikportalen i 2015. Desuden vil der ifm den kommende Hindsgavl II workshoppen blive
opfordret til at indsende evt. forbedringsforslag.
d) Fokus i version 2: vil blive lagt på strømlining og optimering af den eksisterende portal,
idet portalen overordnet anses som velfungerende i sin nuværende form. Fra Logistikgruppens side forventes derfor ingen større ændringer i portalens overordnede visuelle
udtryk eller struktur.
e) Følgende forbedringsforslag er modtaget og prioriteret af Logistik-gruppen til
implementering ifm Isaaffik version 2. Listen sendes til Linkfactory til
forhåndsorientering. Action PSM:

1. Geografisk retvisende landkort. Begrundelse: Det nuværende kort er meget fortegnet
og dermed misvisende i logistik-koordineringsøjemed
2. Clusters til forbedret visning af punkter på kortet. Begrundelse: Antal af registrerede
Isaaffik datapunkter er nu blevet så stort, at den nuværende visning er
uhensigtsmæssig.
3. Forbedret visning af landkort Filter, således at i sammenfoldet tilstand det optager
mindre skærmplads ved forskellige skærmopløsninger og -typer. Begrundelse:
Filtret optager p.t. uhensigtsmæssig meget plads på den nederste del at
skærmvisningen, specielt på visse skærmopløsninger.
4. Nyhedsliste (”flamme” eller ”isfjeld”) som valgbar drop down liste på Isaaffik forside.
Skal vise titel og publish dato på senest udkomne Nyhed / Travel / Event.
Begrundelse: Der er behov for med det samme og hurtigt at kunne se, hvad der
senest er sket på portalen.
5. Blå Travel titelbånd på forsiden tilføjes en overskrift: ”Joint travel planning”.
Begrundelse: Gøre det lettere for nye brugere at forstå funktionen af dette område
6. Gøre det muligt at indsætte foto på en Travel. Begrundelse: Der kan være behov for
at vise illustrationer, fx af et bestemt fartøj
7. ”Registrations” bør være default enabled på Travels. Begrundelse: En Registration er
en naturlig konsekvens af et Travel opslag, hvor brugere kan vælge at følge et
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bestemt opslag og bør derfor være enabled default.
8. Caption skal vises ved fotos i stedet for - eller sammen med – Copyright. Copyright
kan evt. vises ved ”mouse-over”. Begrundelse: En synlig ledsagetekst er en vigtig del
af en illustration / foto.
9. Nyeste Isaaffik artikel (foto og manchet) skal vises nederst på forsiden i stedet for
”Photo of the Month”. Begrundelse: Der indkommer for få (dvs. ingen) forslag til
månedens foto. Desuden vil dette være en god måde at bringe den seneste artikel i
front og skabe aktivitet på forsiden
10. Indføre RSS-feed funktion på opdateringer. Begrundelse: Gøre det muligt for
brugerne at abonnere på ændringer på specifikke områder/sider i portalen
11. Tilføje både fra og til datoer og ”time” i Event, altså to datofelter og to timefelter,
også på frontend. Begrundelse: Event er ikke blot dato-afgrænsede, men også timeafgrænsede
12. Interface til dynamisk upload af eksterne data. Begrundelse: En standardiseret
interfacet vil gøre det muligt at vise online data, fx fra målestationer
13. Mere simpel metode til at lægge link ind til fx PDF-filer ind direkte i artikeltekst.
Begrundelse: Den nuværende metode er upraktisk for editorerne.
14. Expire date tilføjes på artikler, fx ifm. jobopslag. Default skal Expire date være blank
(uendelig) Begrundelse: Når fx deadline på et jobopslag udløber, skal opslaget
automatisk skjules på en given dato.
15. Oprette funktion, der gør det muligt at sende mails til ”Isaaffik members” opdelt på
forskellige brugertyper, dvs. brugere, editorer og lokaladministratorer. Begrundelse:
Der er behov for at administratoren fx kan udsende nyhedsbreve eller
informationer til brugergrupper.
16. I backend ”People” skal ”Name” feltet fra ”Contact info” fanen erstattes med ”Full
name” feltet fra ”Directory info” fanen. Der skal kunne sorteres på ”Full name”.
Alternativt skal begge felter vises. Begrundelse: Den nuværende tilstand er meget
uhensigtsmæssig for administratorer, når man ønsker en oversigt over records og
sortere i disse.
17. I backend ”People” skal det kunne vælges at vise mere end 50 records ad gangen, fx
også 100 eller 300 linier. Begrundelse: Den nuværende tilstand er uhensigtsmæssig
for administratoren, når man ønsker en oversigt over records
18. At editering af fx en person eller projekt-profil – efter oprettelsen - kan bekræftes
på den side, hvor ændring er foretaget, så man ikke behøver at komme til side 3 for
at gemme ændringer, når først den pågældende record er oprettet. Begrundelse:
Den nuværende funktion er uhensigtsmæssig for brugere og administratorer
19. Tilføje ”Kalendermodul” a la Polar-DTU. Begrundelse: Det vil være en fordel for
brugerne at kunne se en kalender og forestående events m.m.
20. I Search skal indhold fra ”People” feltet ”CV” samt indhold fra feltet ”Type” vises i
stedet for (eller sammen med ”Geolocation”). Begrundelse: Brugerønske om
forbedret info visning ifm. Search
21. Kunne vælge at vise flere end 5 resultater ad gangen i AD. Begrundelse: Det er
uhensigtsmæssig at der kun vises 5 resultater ad gangen. Der bør kunne vises flere
ad gangen, fx 30 og/eller 100.
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22. Formatguide til indsættelse af koordinater m.m. på kortet. Begrundelse: Det
anvendte format, fx “@64.175,-51.73”, bør beskrives i ledeteksten
23. Revurdere og forbedre bruger registrerings proces. Begrundelse: Nogle nye brugere
melder fortsat at det er kompliceret at oprette en brugerprofil, fx indsætte foto.
Det skal være let og logisk at registrere sig som Isaaffik bruger.
24. Revurdere og om nødvendigt tilpasse dele af portalens backend løsninger.
Begrundelse: Det valgte setup, hvor fx en lokalitet eller et projekt oprettes som en
person (people) kan virke ulogisk for nye eller uøvede administratorer.
25. Kunne udprinte en liste med info over punkter der vises på skærmen i et givet
kortudsnit, dvs. hvis man fx zoomer helt ud på kortet, så printes oplysninger om alle
punkter på kortet, men hvis man zoomer helt ind på få punkter, printes kun info om
isse ud. Begrundelse: Brugerønske.
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