
QUICK-GUIDE TIL 
ÆNDRINGSØNSKEPORTALEN



Opret et nyt ønske til 
Bibliotekernes Data og IT

Vælg ét eller flere filtre 
(kategorier) for at finde 
ønsker der er relevante 

for dig

Vælg en prædefineret 
sortering

Søg efter specifikke 
søgeord eller emner

Se hvor mange ønsker der 
er for hver kategori

Læs kort om hver ønske. 
Klik på ønsket for at få 
mere information og 

deltage i diskussionen af 
ønsket.

Stem på gode ønsker. Du kan stemme så mange 
gange du vil, men maksimalt én gang per ønske. 

Grøn markering betyder, at du har stemt.

Forsideelementer



Læs om et ønske

Se hvor mange stemmer et 
ønske har fået

Hvem har oprettet ønsket 
og hvornår. Bemærk: Det er 

muligt at være anonym!

Læs eller skriv 
kommentarer til ønsket. 

Dine kommentarer er 
synlige for alle andre og vil 

have indflydelse på den 
videre beslutningsproces.

Se andre ønsker der kan 
være relevante for dig

Din profil. Det er også her 
du kan logge ud.

Læs meget mere om 
ønsket, hvordan det vil 

påvirke løsningen og hvilke 
problemer, det vil løse. 
Bemærk: Det er ikke en 

endelig løsningsbeskrivelse, 
så meget kan ændres i den 
videre proces. Hvis noget er 
væsentligt for dig, så skriv 

en kommentar.

Tilbage til forsiden

Kategori



Opret et nyt ønske

Skriv en overskrift til dit 
ønske. Prøv gerne med en 
anden ordlyd for at søge 
efter eksisterende ønsker

Systemet foreslår andre 
ønsker der minder om din 

overskrift. 
VÆLG DETTE ØNSKE – OGSÅ 
SELVOM DET IKKE ER 100% 

DET DU ØNSKER! 
Skriv hellere en kommentar 

til et eksisterende ønske 
end et helt nyt ønske.

Hvis dit ønske ikke er i 
systemet i forvejen, så 

beskriv ønsket grundigt. Hav 
fokus på hvilke udfordringer 
det løser og for hvem. Vær 

gerne detaljeret. Det gør det 
lettere at forstå dit ønske.

Vælg en passende kategori for 
dit ønske

Når du trykker ”Indsend” 
bliver dit ønske sendt til 

KOMBIT. Hvis det ikke er klart 
for os, hvad du mener, vil vi 

kontakte dig og høre 
nærmere. Derefter vil ideen 
blive synlig på portalen, så 
andre kan kommentere og 

stemme på den.


	Quick-guide til Ændringsønskeportalen
	Forsideelementer
	Læs om et ønske
	Opret et nyt ønske

