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1993 UiBs første internettsider
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http://web.archive.org/web/19970606133403/http:/www.uib.no/


UiBs eksternweb – et kort historisk tilbakeblikk

1993 UiBs første internettsider

1998 Siste utredning om elektronisk informasjon

1998 Etablering av Eline

2003 Redaktøransvar tildelt Formidlingsavdelingen

2005 Lansering av intranett

2006 Oppstart prosjekt ”Ny eksternweb UiB”
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Hvorfor trenger UiB nye eksterne websider?

Vårt ansikt utad og preger universitetets renommé

67 % av studentene 
svarte at  web var 

en viktig 
informasjonskanal

Viktig 
kommunikasjonskanal 

for formidling av 
forskning og 

forskningssamarbeid 

Viktig verktøy for 
formidling



Hvorfor trenger UiB nye eksterne websider?

• Misnøye med måten UiB fremstår på
– eksterne brukere
– interne enheter/brukere

• Sidene fungerer og ser forskjellige ut

• Den eksisterende eksternweben er uoversiktlig

• Dagens eksiterende eksternweb er bygd opp av statiske 
enkeltsider. 

• Tidkrevende og kompetansekrevende å vedlikeholde.

• Vanskelig å opprettholde en kvalitetssikring av innhold



Målsettinger - hva vil vi med den nye eksternweben

Hovedmålsetting:

UiB skal framstå som:
en moderne kunnskaps- og kommunikasjonsinstitusjon

En ny eksternweb skal være et godt 
redskap til å nå institusjonelle mål 

• forskning
• utdanning 
• formidling 
• nasjonalt og internasjonalt



Brukerorientert utvikling

Hva er det jeg 

leter etter?

Utgangspunkt:

Eksterne målgruppers 
behov for informasjon og for utføring av oppgaver

Hvem er de eksterne målgruppene?
Potensielle studenter
Media og journalister

Privat og offentlig virksomhet
Nåværende og framtidige samarbeidspartnere

Forskere og ansatte ved andre institusjoner
– nasjonalt og internasjonalt

Jobbsøkere
Allumni

Skoleverket
Den kunnskapssøkende allmennhet

Forskere og ansatte ved UiB



Brukerorientert utvikling
Hm... nå må

vi få

formidlet
Utgangspunkt

UiBs behov for og krav til å kommunisere

Basert på strategi for virksomheten

Forskning

Utdanning

Formidling

Krav til brukervennlig 
publiseringsløsning 



Brukerorientert utvikling

Her var det lett å finne 

mye god informasjon

Utgangspunkt:

Eksterne målgruppers 
behov for informasjon 

og for å utføring av 
oppgaver

Utgangspunkt

UiBs behov for og krav 
til å kommunisere

Hm... nå må

vi få formidletHvor går jeg for å

finne..

Det er så effektivt og 

nyttig å bruke 

eksternweben



BRUK – modellen: brukerfokusert utvikling

Analyse Konsept Utvikling1 2 3

Her er vi nå



Et prosjekt for hele UiB
• Endelig en enhetlig og samlet presentasjon av organisasjon

– Vedtatt at prosjektet omfatter alle UiB enheter
– Forutsetter et felles system
– Sentral koordinering av prosess 

• Kartlegging organisasjonens behov for å kommunisere
– Enhetene er informasjonsbasen

• Organisatoriske løsninger for redaktørfunksjon og 
innholdsproduksjon

– Autoritativ informasjon
– 50 eksternwekontakter
– Regler og rettningslinjer

• Sidene skal være et elektronsik visittkort for hele organisasjonen = 
må kjenne seg hjemme

• Testing av brukervennligheten for informasjonsprodusentene

• Brukerfokusert tilnærming er effektiviserende
– letter kommunikasjonen mellom brukere og organisasjonen



Teknisk
Vi trenger:

Dynamisk webløsning
– overordnet prinsipp: 

• informasjon skal lagres kun på ett sted, 
• hentes opp til visninger på de aktuelle sidene

– informasjon skal kunne publiseres i ulike kontekster og evt. i 
ulike systemer.  

– kommunisere med ulike interne og eksterne informasjonsbaser 
som FS, FRIDA, SEBRA, Syllabus, etc.

– publiserings- og redigeringsverktøy for en rekke ulike 
innholdsprodusenter 



Publisere ett sted – vise flere steder



Publisere ett sted – vise flere steder



Publisere ett sted – vise flere steder



Metadata
• Tilhørighet

• Type innhold

• Forfatter



Metadata
• Tilhørighet

• Type innhold

• 7 fakultet
• 32 institutt og senter

150 masterprogram
• 60 treårige bachelorprogram
• 18 årsstudium
• 100vis studieemner
• ? Forskningstema

? Forskningsprosjekter

• Forfatter

• 2800 ansatte

BEHOV FOR GOD 
KATEGORISERING 
AV INNHOLD!!!!!!



System
Valgt ønsket løsning:

Samarbeidspartner: Bouvet
System: 
Webapplikasjonsrammeverket Zope
Emnekartdrevet publiseringsløsning ZTM

Linker til løsninger som benytter Zope og ZTM
• Norges Forskningsråd m. fl.: www.forskning.no
• Forbrukerrådet/Forbrukerportalen: 

www.forbrukerportalen.no
• Det internasjonale polaråret: www.polararet.no

http://www.forbrukerportalen.no/
http://polararet.no/


www.forskning.no



www.polararet.no

http://polararet.no/


www.regjeringen.no

http://www.regjeringen.no/


Hvor er vi prosessen?
Forprosjekt: 

– etablere en felles forståelse av omfanget av 
leveransen 

Spesifikasjonsfase:
– fastsette prosjektets omfang innenfor rammene som 

er definert av forstudiet. 
– utarbeide en detaljert prosjektplan for det totale 

hovedprosjektet



Oppsummering

Et besøk på UiBs eksterne websider 
skal tilfredsstille UiBs behov for å
kommunisere aktivt om vår 
virksomhet. 

Sidene skal også dekke behov de 
ulike målgruppene har for å
oppsøke oss. 

Samtidig skal kvalitet, form og 
innhold friste til flere besøk.
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