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Nettsider beregnet på mobiler og 
nettbrett

Vår webapp bygger på HTML5, CSS, 
javascript, jQuery og jQuery Mobile
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Logo, som vist på iPad:
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Sørg for riktige koordinater i Base bibliotek

Åpningstider/kontaktdetaljer legges inn via 
Startmenyen -> Ctrl-K
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Hvordan finner vi den?

Url:  .../cgi-bin/m

Via lenke i websøk/mappami

Via QR-kode i Websøk/MappaMi

Vis lenke på hjemmesidene deres



Lei av lange nettadresser?
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Tips: bytt ut lenker
Sørger for automatisk videresending til enten Websøk/
MappaMi eller webapp (mobiler/nettbrett) 

cgi-bin/websok  byttes ut med: cgi-bin/s

cgi-bin/mappami byttes ut med: cgi-bin/s?til=mappami

Tar også med andre argumenter
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Urlen: cgi-bin/omwebapp

Viser en enkel side for utskrift

Bibliotekets logo, navn, lenke til webapp

og QR-kode

Stor og liten versjon
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cgi-bin/omwebapp?type=stor



Så noe nytt i webappen



Skjema for lånerregistrering





Før man ser skjemaet, blir man spurt om man har 
nasjonalt lånekort



Før man ser skjemaet, blir man spurt om man har 
nasjonalt lånekort

Før man blir registrert, må man fylle inn éngangs-
kode fra SMS



Før man ser skjemaet, blir man spurt om man har 
nasjonalt lånekort

Før man blir registrert, må man fylle inn éngangs-
kode fra SMS

Etter registrering, blir lånerne sendt en velkomst-
epost (styres av mal dere kan endre)



Før man ser skjemaet, blir man spurt om man har 
nasjonalt lånekort

Før man blir registrert, må man fylle inn éngangs-
kode fra SMS

Etter registrering, blir lånerne sendt en velkomst-
epost (styres av mal dere kan endre)

Får beskjed om å ha med legitimasjon



Før man ser skjemaet, blir man spurt om man har 
nasjonalt lånekort

Før man blir registrert, må man fylle inn éngangs-
kode fra SMS

Etter registrering, blir lånerne sendt en velkomst-
epost (styres av mal dere kan endre)

Får beskjed om å ha med legitimasjon

Testbibliotek vil få det installert i løpet av kort tid



Før man ser skjemaet, blir man spurt om man har 
nasjonalt lånekort

Før man blir registrert, må man fylle inn éngangs-
kode fra SMS

Etter registrering, blir lånerne sendt en velkomst-
epost (styres av mal dere kan endre)

Får beskjed om å ha med legitimasjon

Testbibliotek vil få det installert i løpet av kort tid

Kommer også i websøk



En ting til slutt



Demonstrasjon



Startside - bildebase



Treffliste



Bildevisning



Dra i bildet for å bla



Dette kommer snart,
noen spørsmål?



Takk for meg


