Minnesanteckningar webbråd 2017-12-08
Påminnelse planerad uppgradering SiteVision
Onsdag den 13 december klockan 16.00-21.00 går det inte att redigera i SiteVision.
Borttagning av iframes
Iframes är externa sidor som är inbäddade på vaxjo.se. Det är ett problem att vi inte äger
informationen på dessa sidor och kan därför inte vara säkra på att det är en säker webbplats.
Ett arbete pågår för att göra vaxjo.se till en säker webbplats och för att få det certifikat kan vi
inte länka till en annan sida som inte är säker.
Lena Jidne har skickat ut en lista med information om vilka iframes som finns idag. På
Yammer kommer det att finnas instruktioner om hur du gör för att kontrollera att det är en
säker sida i SiteVision. Säkra webbplatser börjar med https istället för http.
Bilder Image Vault
Den 20 december kommer vi inte längre åt Episerver och Image Vault. Licensen går ut.
Det finns ingen arkiveringsfunktion för bilderna. Därför måste alla gå in och spara ner bilder
från Image Vault. Kommunikationsenheten kollar hur vi ska plocka ut ett representativt urval
av bilder. Kommunikationsenheten kollar vad som gäller för statistiken i Google Analytics.
Städning webbsidor - start snarast möjligt
Kommunikationsenheten har gjort en plan för städning och rensning på webbplatsen. Planen
har förankrats i styrgruppen. Eftersom inte alla förvaltningar är representerade i styrgruppen
kommer Monika att mejla ut planen till samtliga chefer så att de vet vad som förväntas av
redaktörerna. När cheferna sagt ok får redaktörerna uppdraget.
Allt material kommer att läggas på Yammer. Det kommer bland annat att finnas en fil där
man kan markera varje aktivitet, en lista över vilka sidor som respektive förvaltning som
ansvarar för och en lista över fel som behöver åtgärdas.
Självservice e-tjänster och blanketter
Det finns ett behov av att lyfta fram blanketter och e-tjänster på ett tydligare sätt på
webbplatsen. Vi diskuterade två förslag på hur blanketter och e-tjänster kan namnges för att
det ska bli tydligare för besökaren och beslutade att prova förslag 1. Kommunikationsenheten
genomför ändringarna i dialog med respektive redaktör.
Kategoriseringen är samma som tidigare.
Kristina visade en ny modul (länkad modul) som gör det möjligt att spegla blanketter från
sidan för Självservice in på övriga sidor på webbplatsen. Det underlättar för besökarna som
kan hitta blanketten direkt på informationssidan istället för att länkas in på Själservicesidan.
Soleill arbetar vidare med frågan och utseendet.

Digital anslagstavla från 1 januari
Den 1 januari träder en ny kommunallag i kraft. Den innebär att den fysiska anslagstavlan för
protokoll och kungörelser ska ersättas av en digital anslagstavla på webben.
Soleill håller på att utveckla en lösning för detta
Generellt gäller det två dokument per nämnd och månad. Nämndssekreteraren och
huvudredaktören behöver samarbeta kring detta. Om huvudredaktören är frånvarande så
mejlas dokumentet till kommunicera@vaxjo.se
Mer information kommer.
Övrigt


Datumen för nämndernas sammanträden under 2018 ska uppdateras på vaxjo.se
Kommunikationsenheten gör detta på den centrala sidan för alla nämnder. Varje
redaktör ansvarar för att uppdatera informationen på respektive nämnds sida.



Modulen för ingress och bild har bytt plats på nyheter och nyskapade sidor. Ingressen
kommer före bild och brödtext.



Påminnelse om att gå igenom filer som ligger utanför mappar i filarkivet. Sortera
också gärna i respektive mapp.

/Ing-Marie

