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Generelt 
Den grundlæggende idé med webprogrammet WagnerGUIDE er at give brugeren et overblik over 
området, viden om, hvor brugeren befinder 
efter besøget. Programmet kan indeholde enhver form for "on
tekst. Besøgende kan også springe fra et helikopterperspektiv til et detaljeret interiørperspektiv 
frem og tilbage. WagnerGUIDE er også velegnet til personale, der giver oplysninger til besøgende. 
Guiden giver selvkørende besøgende ...
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Den grundlæggende idé med webprogrammet WagnerGUIDE er at give brugeren et overblik over 
området, viden om, hvor brugeren befinder sig og præcis information om biblioteket, før, under og 
efter besøget. Programmet kan indeholde enhver form for "on-site information" 
tekst. Besøgende kan også springe fra et helikopterperspektiv til et detaljeret interiørperspektiv 

em og tilbage. WagnerGUIDE er også velegnet til personale, der giver oplysninger til besøgende. 
Guiden giver selvkørende besøgende ... 
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Den grundlæggende idé med webprogrammet WagnerGUIDE er at give brugeren et overblik over 
sig og præcis information om biblioteket, før, under og 

site information" - både billeder og 
tekst. Besøgende kan også springe fra et helikopterperspektiv til et detaljeret interiørperspektiv - 

em og tilbage. WagnerGUIDE er også velegnet til personale, der giver oplysninger til besøgende. 
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Anvendelse  
WagnerGUIDE kan køre på en infostander
med eller uden mus og tastatur. Det er også muligt at se vejledningen på (hele) væggen. Du kan 
altid udskrive den og bringe den eller distribuere den til en besøgende. Når du sender en invitation 
kan en supplerende udskrift give værdifuld "on
Vejledningen kan bruges i alle internet
mellem guiden og andre websider, osv. Det er også muligt, at tilslutte guiden til databaser, såso
booking-og reservationssystemer, adresselister, e
som startside på publikums pc’er.
 
 
 
                                      

      
 

 

  Her benyttes en touch screen med WagnerGUIDE
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infostander, og på enhver computer - med eller uden touch screen, 
med eller uden mus og tastatur. Det er også muligt at se vejledningen på (hele) væggen. Du kan 
altid udskrive den og bringe den eller distribuere den til en besøgende. Når du sender en invitation 

n supplerende udskrift give værdifuld "on-site information".  
Vejledningen kan bruges i alle internet-og intranet-miljøer. Det er let at komme frem og tilbage 
mellem guiden og andre websider, osv. Det er også muligt, at tilslutte guiden til databaser, såso

og reservationssystemer, adresselister, e-kataloger, osv. WagnerGUIDE kan også bruges 
som startside på publikums pc’er. 

Her benyttes en touch screen med WagnerGUIDE 
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med eller uden touch screen, 
med eller uden mus og tastatur. Det er også muligt at se vejledningen på (hele) væggen. Du kan 
altid udskrive den og bringe den eller distribuere den til en besøgende. Når du sender en invitation 

miljøer. Det er let at komme frem og tilbage 
mellem guiden og andre websider, osv. Det er også muligt, at tilslutte guiden til databaser, såsom 

kataloger, osv. WagnerGUIDE kan også bruges 
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Brugervenlighed og tilgængelighed 
WagnerGUIDE  er en af de mest brugervenlige kortløsninger på markedet. Den er testet og go
kendt i henhold til W3C International "Tjekliste for Check Point for Web Content Accessibility 
Guidelines 1.0", med en klassificering imellem AA og AAA, det højeste niveau. 
Vejledningen passer til alle, men der er taget specielt hensyn til immigranter, tu
re og mennesker med handicap, såsom dysleksi, personer med synshandicap og hjerneskader (ap
pleksi). Interfacet er specielt designet til at opfylde disse gruppers krav. Et klar
interface med store knapper og stor fa
Brugeren kan ved at højreklikke på billedet forstørre både tekst og kort. Nogle handicappede bliver 
hjulpet af at scrolle op og ned, andre ved hjælp af genveje eller ved hjælp af guiden sammen 
Jaws og ZoomText (tale-syntese, osv.). 
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Brugervenlighed og tilgængelighed  
af de mest brugervenlige kortløsninger på markedet. Den er testet og go

kendt i henhold til W3C International "Tjekliste for Check Point for Web Content Accessibility 
Guidelines 1.0", med en klassificering imellem AA og AAA, det højeste niveau. 
Vejledningen passer til alle, men der er taget specielt hensyn til immigranter, tu
re og mennesker med handicap, såsom dysleksi, personer med synshandicap og hjerneskader (ap
pleksi). Interfacet er specielt designet til at opfylde disse gruppers krav. Et klar
interface med store knapper og stor farvekontrast hjælper disse grupper og skaber en intuitiv guide. 
Brugeren kan ved at højreklikke på billedet forstørre både tekst og kort. Nogle handicappede bliver 
hjulpet af at scrolle op og ned, andre ved hjælp af genveje eller ved hjælp af guiden sammen 

syntese, osv.). Det er også muligt at skjule menuen. 
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af de mest brugervenlige kortløsninger på markedet. Den er testet og god-
kendt i henhold til W3C International "Tjekliste for Check Point for Web Content Accessibility 
Guidelines 1.0", med en klassificering imellem AA og AAA, det højeste niveau.  
Vejledningen passer til alle, men der er taget specielt hensyn til immigranter, turister, børn, teenage-
re og mennesker med handicap, såsom dysleksi, personer med synshandicap og hjerneskader (apo-
pleksi). Interfacet er specielt designet til at opfylde disse gruppers krav. Et klart og velstruktureret 

skaber en intuitiv guide. 
Brugeren kan ved at højreklikke på billedet forstørre både tekst og kort. Nogle handicappede bliver 
hjulpet af at scrolle op og ned, andre ved hjælp af genveje eller ved hjælp af guiden sammen med 
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Orienteringskort  
Det veldesignede, tydelige og letlæste kort gør det endnu mere behageligt at bruge guiden. Wagner 
Form har igennem mange års erfaring udviklet en egen metode: forenklede billeder og få enkle 
former, farver og ikoner. Vi kan udarbejde indendørs eller udendø
Form arbejder kun med universitets
Kortet kan også bruges til plakater, brochurer og andet trykt materiale.
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Det veldesignede, tydelige og letlæste kort gør det endnu mere behageligt at bruge guiden. Wagner 
Form har igennem mange års erfaring udviklet en egen metode: forenklede billeder og få enkle 
former, farver og ikoner. Vi kan udarbejde indendørs eller udendørs kort i 2D eller 3D. Wagner 
Form arbejder kun med universitets-uddannede designere.  
Kortet kan også bruges til plakater, brochurer og andet trykt materiale. 
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Det veldesignede, tydelige og letlæste kort gør det endnu mere behageligt at bruge guiden. Wagner 
Form har igennem mange års erfaring udviklet en egen metode: forenklede billeder og få enkle 

rs kort i 2D eller 3D. Wagner 
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OrienteringsKORT – fra et mindre bibliotek
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fra et mindre bibliotek 
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Teknik  
Programmet er udført med standardteknologier som ASP.net, Visuial Studio, Flash, HTML, AJAX, 
CSS, SQL Server 2005 og forskellige scripts. Teknikken er client/server
plementere. Programmet er tilgængeligt på en sikker server og kan bruges med alle moderne i
net-browser med Internet Explorer som den mest kompatible. Den allernyeste teknologi tilst
altid anvendt. Det er i dag muligt at vælge mellem to skærmopløsninger, 1280 x 1024 og 1024 x 
768. Programmet kan tilpasses til skærme med usædvanlige propo

 
 
 

Opbygning 
Beskrivelse af vigtige funktioner og termer.
 
 
 
 
 
 

Redigering af indhold og funktioner  
Det meste af indholdet kan redigeres af bibliotekspersonale. I en brugervenlig grænseflade, kan 
personalet  – uden forudgående uddannelse 
man prøve at redigere selv; hjælpetekster gør det nemt at komme i gang. 
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standardteknologier som ASP.net, Visuial Studio, Flash, HTML, AJAX, 
CSS, SQL Server 2005 og forskellige scripts. Teknikken er client/server-baseret og er enkel at i
plementere. Programmet er tilgængeligt på en sikker server og kan bruges med alle moderne i

browser med Internet Explorer som den mest kompatible. Den allernyeste teknologi tilst
altid anvendt. Det er i dag muligt at vælge mellem to skærmopløsninger, 1280 x 1024 og 1024 x 
768. Programmet kan tilpasses til skærme med usædvanlige proportioner. 

Beskrivelse af vigtige funktioner og termer. 

Redigering af indhold og funktioner   
Det meste af indholdet kan redigeres af bibliotekspersonale. I en brugervenlig grænseflade, kan 

uden forudgående uddannelse - ændre stort set alt. På Wagner Forms hjemmeside kan 
man prøve at redigere selv; hjælpetekster gør det nemt at komme i gang.  
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standardteknologier som ASP.net, Visuial Studio, Flash, HTML, AJAX, 
baseret og er enkel at im-

plementere. Programmet er tilgængeligt på en sikker server og kan bruges med alle moderne inter-
browser med Internet Explorer som den mest kompatible. Den allernyeste teknologi tilstræbes 

altid anvendt. Det er i dag muligt at vælge mellem to skærmopløsninger, 1280 x 1024 og 1024 x 

Det meste af indholdet kan redigeres af bibliotekspersonale. I en brugervenlig grænseflade, kan 
ændre stort set alt. På Wagner Forms hjemmeside kan 
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Menuen; følgende kan redigeres:  

1. Knapperne for kategori, servicefunktioner, nyheder, Hvor kan jeg finde ...?, sprog og de 'magiske 
knapper' kan alle redigeres. Du kan også vælge at vise eller skjule alle knapper.  

2. Kategoriknappernes placering, knapfarver, serviceknappernes placering og ikonerne. De magiske 
knappers placering og ikon/farve. Alle knaptitler og menutitler (foruden programknapper).  

3. Tilføjelse af undermenuer. Redigere fotos og tekst (tekst farve, design, osv.) 

4. Tilføjelse af tekst og billede, for eksempel den aktuelle nøgle.  

5. Hvor markøren er placeret på kortet.  

6. Få teksten fra en ekstern kilde (link til databasen), såsom adresser.  

7. Vælge at vise / integrere en ekstern hjemmeside, en anden etage, en anden guide indbygget i 
programmet (kun magiske knapper).  

8. Oversætte til andre sprog (fx engelsk, fransk, tysk, norsk, svensk, polsk, russisk, spansk, finsk og 
tjekkisk) og redigere i det pågældende sprog. Du kan bruge op til tre forskellige sprog / muligheder 
samtidig. Dette er et tilvalg!  

9. Link URL'er til de magiske knapper, tekst (billedelement, se nedenfor), og undermenuen. Dette 
betyder, at når brugeren klikker på linket / knappen, kommer det valgte websted op.  

10. Link fra en anden hjemmeside til WagenrGUIDE. Brugeren kan, for eksempel (a) starte 
programmet, (b) direkte udpege og få vist udvalgt information relateret til hjemmesidens specifikke 
emne (udlån/aflevering, afdelinger, mediekategorier, temaer m.m.)  

11. Timerfunktion. Åbne vinduer lukker efter en bestemt periode.  

12. Mulighed for at redigeringsværktøjet tegner den vej på kortet, som den besøgende skal gå.  

13. Sammenkobling med biblioteksdatabasen (fx katalogposter) til WagnerGUIDEs software med 
vores værktøj DirectMapping. Dette er et tilvalg. 

 

Kortlægningsfunktion; følgende kan redigeres:  

14. Skrive (og formatere), enklere tekster og integrere og placere dem på kortet. Også mulighed for 
at linke til en hjemmeside, osv.  

15. Tilføje ikoner på kortet.  

16. Rediger selve kortet (downloade og redigere i et program som eksempelvis Illustrator og 
uploade igen). Dette er et tilvalg!  
 
Vi udvikler hele tiden programmet med nye funktioner – ikke mindst på redigeringsområdet. 
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Dette skærmbillede viser hvordan man kan ændre indholdet
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Dette skærmbillede viser hvordan man kan ændre indholdet 
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Ovenfor ses hvordan et billede lægges ind i guiden, WagnerGUIDE 
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Ovenfor ses hvordan et billede lægges ind i guiden, WagnerGUIDE anvendes som startside.
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anvendes som startside. 
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Sprog 
Programmet er designet til at kunne håndtere op til tolv forskellige sprog og deres specialtegn
sprog kan vises samtidigt. At tilby
 
Brugergrænseflade 
Man kan som standard få WagnerGUIDE i tre forskellige brugerg
og Moderne. Det er også muligt at få et specialdesign!

 
Klassisk, Sort og Moderne. 
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Programmet er designet til at kunne håndtere op til tolv forskellige sprog og deres specialtegn
. At tilbyde forskellige sprog, øger tilgængeligheden til biblioteket. 

Man kan som standard få WagnerGUIDE i tre forskellige brugergrænsefladedesign
Det er også muligt at få et specialdesign! 
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Programmet er designet til at kunne håndtere op til tolv forskellige sprog og deres specialtegn. Tre 
ngeligheden til biblioteket.  

ænsefladedesign, Klassisk, Sort 
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Brugergænseflade: Sort 
 

Ét system 
Det er muligt at samle flere forskellige programmer til 
billede, som viser et helt område for senere at ”hoppe ind” i hovedbygningen. 
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ere forskellige programmer til én enhed. Fx kan brugeren starte på et 
billede, som viser et helt område for senere at ”hoppe ind” i hovedbygningen. 
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én enhed. Fx kan brugeren starte på et 
billede, som viser et helt område for senere at ”hoppe ind” i hovedbygningen.  
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Billedet viser, hvordan man kan gå fra en helhed/eksteriør til detalje/interiør og tilbage. 

 
 

Målgruppe 
Den institution (bibliotek, sygehus, kulturhus etc)
som kan klare sig selv. Institutioner, som vil have
 
Fordele 
WagnerGUIDE er med til at markedsføre institutionen. Personalet kan bruge tiden på mere 
kvalificerede opgaver end at besvare de 
giver tilfredse besøgende! 
 
 
 
Nøglebegreber: enkelt, pædago
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Billedet viser, hvordan man kan gå fra en helhed/eksteriør til detalje/interiør og tilbage. 

Den institution (bibliotek, sygehus, kulturhus etc), som vil være mere tilgængelig og få besøgende, 
som kan klare sig selv. Institutioner, som vil have et moderne værktøj for at synliggøre sig selv.

WagnerGUIDE er med til at markedsføre institutionen. Personalet kan bruge tiden på mere 
rede opgaver end at besvare de mest trivielle spørgsmål. Og ikke mindst 

Nøglebegreber: enkelt, pædagogisk, tilgængeligt, redigérbart, handicapvenligt
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Billedet viser, hvordan man kan gå fra en helhed/eksteriør til detalje/interiør og tilbage.  

som vil være mere tilgængelig og få besøgende, 
et moderne værktøj for at synliggøre sig selv. 

WagnerGUIDE er med til at markedsføre institutionen. Personalet kan bruge tiden på mere 
elle spørgsmål. Og ikke mindst – WagnerGUIDE 

gisk, tilgængeligt, redigérbart, handicapvenligt 

 


