Anteckningar webbråd 2018-03-09
Projektpunkter:
• Status webbprojektet
• Kristina och Ellinor håller på att ta fram dokument om redaktörernas rättigheter och
behörigheter
• Projektets slutdatum är sista april
Ändringshantering pausad
Alla ändringsförslag pausade
Ny funktionalitet
Projektet med att ta bort nyhetsbilder uppskjutet pga. sjukdom hos leverantören.
Publicera gärna nyheter med bilder fram till dess att projektgruppen hör av sig med ett
nytt datum när nyhetsbilderna plockas bort.
Även arbetet med action-knappen pausat pga. sjukdom
Status HTTPS-certifikatet
Andra domäner, t ex teknimum.se saknas i certifikatet så certifikatet slås på när de är
tillagda. Det funkar inte om inte alla domäner kopplade till vaxjo.se inte är påkopplade.
Upphandling – eventuellt ny leverantör SiteVision
När projektet övergår till drift ska en annan leverantör handlas upp. Projektgruppen
har påbörjat arbetet med upphandling.
• Avstämning städarbete webb
• Påminnelse om att fylla i listan för städningsarbete på yammer
Löpande arbete:
• Visning av Jobba hos oss-sidorna
• Denis går igenom de nya Jobba hos oss- sidorna
•
Fortfarande samma info, men lite ny struktur
• Jobba gärna med content och närvaro i våra andra digitala kanaler och länka till
Jobba hos oss, t ex Linked in eller jobbasidorna på Facebook.
• Nyheter – bedöma nyhetsvärde och skriva bra nyheter
• Therese pratar om nyheter på webben och vad vi som redaktörer ska tänka på.
• En checklista för nyheter läggs på yammer.
• Övrigt
• Påminnelse om att avpublicera sidor innan de raderas. Gäller speciellt nyheter. Viktigt
att tänka på att för att det inte ska bli en massa felmeddelanden på webben
• Bugg i Edge som innebär att när man klistrar in text blir det rappakalja. Det är en bugg
i webbläsaren. Rekommendation att använda Chrome för sitevision istället (även ok
för IT-enehten!)
• 14 mars får vi en ny version av Sitevision. Det finns viss risk för svajighet i
redigeringsläget.
• Fråga om var organisationsskisserna för varje förvaltning tagit vägen? Projektgruppen
kikar på det.
• Kristina har gjort en kategorisering av metadata för att det ska bli enklare att jobba
med metadata och lättare att hitta.

