Arena Nova
Ett tema för en bättre användarupplevelse

Fler tjänster,
modern design och
enklare administration är bara några
av fördelarna med
Arena Nova.
Arena Nova är vårt nya tema där vi sätter användarupplevelsen
i fokus och temat är gjort för att fungera lika bra på små
skärmar som på stora.
Innehållet har en mer framträdande roll och bilderna får ta en
större plats, vilket gör det lättare att inspirera användaren.
En stor förbättring med Arena Nova är att det blir mycket
enklare för personalen att arbeta med innehållet, administrera
och utveckla bibliotekets hemsida. Läs mer på nästa sida om
nyheterna och fördelarna med Nova.

Nyheterna med Arena Nova

Nya plustjänster utan
extra kostnad
I Arena Nova ingår plustjänster
(se förteckningen nedan).
Dessa tjänster uppdateras
automatiskt i samband med
Arena. Dessutom kommer nya
plustjänster bli tillgängliga och
installeras utan extra kostnad.

Alltid ny modern design
Arena Nova kommer alltid
kännas modernt då designen
uppdateras kontinuerligt för
att garantera en bra användar
upplevelse.

Enkelt att skapa attraktivt
innehåll
Arena Nova använder sig av
innehållsmallar för att presentera artiklarna på ett snyggt,
tillgängligt och inbjudande
sätt. Sidan byggs dessutom
upp med Liferay-innehåll för
att göra det enklare för bibliotekets personal.

En jämförelse:
Befintlig Arena-version

Arena Nova

Administration

Kopiering av existerande sidor används
för att lägga till nytt
innehåll.

Enklare och snabbare administration optimerad för att
skapa relevant innehåll för besökarna. Innehållet matas in
på ett ställe och visas automatiskt i attraktiva listor och
detaljsidor

Artiklar

Fokus på Arena-artiklar
med visst stöd för
Liferay-artiklar.

Fullt stöd för Liferay-artiklar och de gamla Arena-artiklarna
är borttagna. Flera nya mallar tillkommer och presenterar
artiklarna på ett snyggt och inbjudande sätt.

Ingår ej.

Framtida plustjänster ingår, bland annat:
•Tjänster knutna till en viss filial på biblioteksfilialssidan
• Flera olika typer av katalogkopplingar på inspirationssidan
•Dashboard-sida när man loggar in som administratör
• Förbättrade Facebook-flöden

Utbildning

Ingår ej.

Ingår. 2 timmar webbinar.

Designuppdatering

Ingår ej.

Ingår. Designen uppdateras kontinuerligt och automatiskt.

Anpassning av temat
enligt egen grafisk profil

8700:-

Ingår

Evenemang
(Liferay-evenemang)

8700:-

Ingår

Google Translate

8700:-

Ingår

Talande Webb-integration

8700:-

Ingår

Öppettider i Google
Calendar

8700:-

Ingår

Alex-integration

8700:-

Ingår

Liferay-puffar

8700:-

Ingår

Plustjänster

Fler fördelar med Arena Nova
• Optimerad för både mobil och desktop
• En stor uppsättning exempel-artiklar
till exempel nyhet, så funkar det, vanliga frågor, evenemang och boktips.
• Fokusgenvägar på startsidan
• Automatisk publicering av senaste
nyhetsartiklarna
• Automatisk publicering av
kommande evenemang
• Automatiska öppettider integrerat
med Google Calendar
• Tillgänglighetsanpassad
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