
ÖPPEN 
FRÅGESTUND OM 

LOKALA WEBBSIDOR

Öppen frågestund 21 oktober 2020



Agenda
• Kort introduktion till projektet och vad har 
gjorts hittills.

• Visning av hur sidorna kommer att se ut 
och hur de kan redigeras

• Fritt fram för frågor!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Idag vill vige er en förhandsvisning av vad som är under utveckling och försöka besvara alla möjliga frågor som kan tänkas finnas om våra nya lokala webbsidorDet projektet vill få med sig från er är vad ni tror är det viktigaste vi kan göra för att hjälpa alla  att komma igång, men också hur vi når ut till de i organisationen som vi inte fångar upp med Kretsnytt och Rednet. 



Ett Röda Korset på nätet
- en uppdaterad web (koncept, innehåll & teknik)

Värvarplattform
• Månadsgivande med 

autogirogodkännande via i 
första hand mobilt bankid

Externweb
• Publicering av information 

till externa målgrupper
• Inklusive givande och 

frivilligrekrytering

Intranät
• Information riktad till 

frivilliga och 
förtroendevalda, styrande 
dokument, nyheter, etc.

• Information riktad till 
anställda

• Access till system

Stöd för 
frivilligrekrytering
•Publicering av uppdrag 
lokalt och centralt
•Spontanfrivilliga

Lokala webbsidor
• Publicering av lokal 

information
• Administration av 

kretsinformation

• Kopplingar till www och 
rednet

Digitalt kretsstöd
• Rödakors mail-adresser
• Mötessystem
• Dokumentdelning
• Kretsrapportering
• …

2018 2019 2020 2021

• Effektmål Lokala webbsidor
• Lokalsamhället får relevant lokal information
• Enkel och användarvänlig administration av kretsens kommunikation
• Frivilliga och medlemmar tar del av och bidrar med lokala nyheter och 

inspiration

Presentatör
Presentationsanteckningar
Reach Mee var en viktig pusselbit, uppdrag i ReachMee visas ut på www och kommer lyftas på de lokala sidornaRednet utvecklas ständigt 1) vi jobbar på med  att förbättra användarbarheten, söket är mycket bättre än tidigare, strukturen är ny 2) Alldeles snart kommer möjlighet att logga in, då kan man a) kommentera på nyheter på rednet, och b) man kan anpassa vad man ser i sitt flöde, det blir intressant kanske framförallt när det börjar dyka upp många lokala nyheter från runt om i landet, c) inlogget innebär också att man steg för steg kommer slippa logga in igen i andra system som man behöver, t.ex. så är man inloggad så kommer en lokal webbredaktör komma in direkt i redigeringsgränssnittetLokala webbsidor EffektmålLokalsamhället får relevant lokal informationFler besök på lokal information (data)Fler delningar (data)Större andel användare som rör sig mellan kommunkrets och övrig externwebb (data)Enkel och användarvänlig administration av kretsens kommunikationKretsen kan synliggöra och marknadsföra sin verksamhet (enkät / delningar)Större andel av kretsar som uppdaterar sin information (data)Större andel av kretsar som publicerar nyheter och aktiviteter (data)Frivilliga och medlemmar tar del av och bidrar med lokala nyheter och inspiration Fler besök på lokal information (data)Medlemmar och frivilliga vet mer om vad som görs i den egna kretsen (enkät)Fler nyheter publiceras, både av informerande och inspirerande karaktär (data)



Vad har hänt och vad händer härnäst?

Konceptarbete –
telefonintervjuer och 
fokusgrupper med 

kretsar

Utveckling –
användartester 

redigeringsgränssnitt 
och frivilliga deltar i 

sprintdemos

Exempelsidor –
enstaka kretsar 

involveras

21 oktober – Öppen 
frågestund – för alla 

intresserade

4 & 10 nov och 3 dec–
Utbildning – lokala 

webbredaktörer

Support till 
webbredaktörer –
inklusive hjälp att 

lägga upp 
verksamheter

24 november – Go 
Live, de nya sidorna 

ersätter de gamla

Fortsatt support och 
utbildning av 
redaktörer

Utvärdering och 
utveckling av 
funktionalitet 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Projektet har involverat hela organisationen genom hela processen på olika sätt.Nu kommer en mer intensiv process där det är dags för kretsarna att komma in i systemet.Specifika saker att nämna hur man för behörighet att logga in och redigera (när kopplat till inlogg på Rednet) – i och med att kretsen anger i Redy vem som ska vara webbredaktör som kommer den individen få redigeringsbehörigheter kopplat till sitt RödaKorset/rednet inlogg, vi tro det är löst tekniskt men om inte så kommer vi använda ett gemensamt inlogg för redaktörerna fram till go livehur vi ska kunna visa upp lokala verksamheter på kommunens sida – idag är det bara en del kretsar som har verksamheter upplagda i Redy som vi kan visa ut på de lokala sidorna (främst de som använder verktyget Frivillig), fram till GoLive kommer vi hjälpa alla kretsar som vill att lägga in sina verksamheter, det kommer komma ut information om detta och hur man får hjälp



Vad behöver kretsen göra?
Kretsen

• Se över kretsens uppgifter i Redy:

• Har kretsen/rödakorsgruppen en korrekt 
mejladress i Redy? Beställ gärna 
rödakorsmejl till kretsen/rödakorsgruppen.

• Om det finns secondhandbutik, stämmer 
adress och öppettider?

• Meddela Infoservice: 
• Vilka verksamheter vill ni visa ut på sidan?
• Informera om nya webbredaktörer

Webbredaktören

• Logga in - enligt kommande instruktion

• Lära sig om redaktörskapet - via utbildning 
och/eller Kunskapsbanken

• Lägga in kretsens verksamheter med hjälp av 
Infoservice

• I dialog med övriga kretsar i kommunen 
bestämma vilka block som behövs samt

• Ta fram och publicera innehåll, t.ex. om oss-
text, nyheter, händelser

Presentatör
Presentationsanteckningar
Projektet Ett Röda Korset på nätet är nu på gång att rulla ut de nya lokala webbsidorna. Innan sommaren uppmanade vi alla kretsar att säkerställa att de har en webbredaktör registrerad i Redy Nu i september har vi gått ut med en testsida där man kan titta på vilken information som kommer visas ut från Redy och uppmanat kretsarna att säkerställa i Redy att de har rätt kontaktuppgifter till kretsen, öppettider till SecondHand (nyhet på Rednet) Under november kommer det genomföras utbildningar för alla webbredaktörer (som finns registrerade i Redy) och en Open Hearing som är öppen för alla, inte bara redaktörer. I slutet av november är planen att öppna upp de nya sidorna för allmänheten. 



MER INFO
https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/ett-roda-korset-pa-natet/

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003095877--Lokala-webbsidor-kommunhemsidor-

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/titta-pa-de-nya-lokala-webbsidorna/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/titta-pa-de-nya-lokala-webbsidorna/
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