
Nyt holdoverblik 

 

 

Vi deler den nuværende forside op i to ved hjælp af en “fane”-funktion. Titlerne i fanen kan naturligvis 

tilpasses via “Faste tekster”-modulet. 

 

Filtrene på siden tilpasses til den aktive fane, og man kan indstille hvilke filtre der skal vises, på 

samme måde som man gør det i dag. Der udvides blot, så man kan aktivere filtre specifikt for 

holdoversigten. 

 

Det er muligt at bruge alle eksisterende filtre, hvilket vi mener dækker over behovene fra ønsket: 

 

● Uddannelsestype (HF, AVU, FVU osv.) 

● Flex (Fjernundervisning) 

● Holdundervisning 

● Selvstudie 

● Fag og niveau 

● Fysiskt undervisningssted 

● Aften eller daghold 

● Forår eller Efterår 

 

Holdlisten deles op på undervisningssted, alfabetisk (se desuden mockup). 

 

Vi viser fagets navn ved hvert hold, og, med mindre skrift, holdnavnet. Dertil kommer hold ID (dog 

uden holdstart jf. KVUC’s nuværende oversigt), SU-timetal og information omkring 

dag/aften/fjernundervisning og selvstudie. Skemaet repræsenteres ved at vise skemaet for uge 

nummer 2, på samme måde som vi gør på holdlisten i dag. 

 

Ved prisen vises et info-ikon fordi vi gerne vil understøtte “Hvad skal jeg betale”—linket som er 

implementeret for nyligt, for GSK shops. Idéen er at der kommer en info tekst med link i, når man 

holder musen. 

 

OBS-funktionen er implementeret som et “INFO”-skilt med advarselstrekant (bemærk: kan være 

anderledes i færdigt design), hvor man kan konsultere teksten. Desuden skal man sige “OK” til teksten 

hvis man lægger holdet i kurven. Teksten indtastes i det nye område i Masterpiece som d.d. Ikke er 

taget i brug af VUC’erne endnu, men som er administration af udbuddet på shoppen. Her kan man 

skrive en tekst pr. hold, og skriver man ikke noget, vises der intet “INFO”-skilt i listen. 

 

Listen fungerer således at den besøgende ser en slide-toggle-knap ved hvert hold. Når man klikker på 

den vil man putte holdet i kurven og en “Gå til kurv”-knap slider ind fra bunden, så man hele tiden har 

mulighed for at komme videre til kurven. 

 

Idet man lægger et hold i kurven, vil der begynde en dynamisk indlæst konflikthåndtering, som vil 

deaktivere de hold, hvormed der er skemakonflikt (se mockup). 

 



Vi foreslår endvidere, indeholdt i dette projekt, at vi laver det sådan at “Gå-til-kurv”-knappen altid 

slider ind fra bunden, når man har noget i sin kurv, også på forsiden og udbudssider. 

 

På udbudssiden erstattes den nuværende holdliste med den nye holdliste, og det er muligt at vælge 

andre filtre her, så fx “Fag” og “Niveau” filtre kan fravælges. 

 

Da listen indeholder meget data og kræver en hvis skærmstørrelse, anbefaler vi at den ikke tilbydes 

enheder med lille skærmstørrelse. Selvom listen bliver “fuldt responsiv” er vi oppe på datamængder (i 
bredden) der gør at det ikke kan lade sig gøre at klemme det fornuftigt ned på bredden der er 

tilgængelig på fx en smartphone. 

Vi kan også i første omgang lade det være aktivt i alle tilfælde og teste hvor godt det fungerer, men vi 

gør opmærksom på at MCB ikke garanterer at det fungerer godt på en lille skærm. 


