WEBs og indhold
WEBs'ene til de lokale wifi-stationer er i
princippet som WEBs på internettet. Jeg
udvikler og designer mine i Joomla og til Præstø
Fjord – stationerne kom de til at se således ud....
Præstø Fjord webben er i 3 sprog og med udskiftende billedhoved og
store knapper (responsive) så den er let at betjene på en smartphone
eller tablet stående på Præstø Strand.
Jeg designer selv mine Webs helt fra bunden, dog har jeg en
”livline” i en joomla-ekspert. Helt eller delvist skriver jeg selv alt på
mine webs og jeg tager næsten alle billeder. Udover mine lokale
webs ved Faxe Å, Præstø Fjord, Nyord og i Rold Skov har jeg 2
webs tilgængelige på nettet – nemlig www.bjergtaget.dk og
www.plovfuren.dk (den sidste har jeg stået for layout og kun indhold
på undervisningssiderne)

En WEB kunne se sådan ud …
Til indholdet vil jeg lave en grundig reseach
– tage ud på stederne og tale med alle implicerede, tage et utal fotos og lave
lydoptagelser og små film.
– gennemarbejde alt materialet, skrive indholdet på dansk og sætte det op – og nu for
alvor finde ud af hvad jeg mangler...
– tage ud og finde/hente alt det manglende og få det passet ind.

Kvalitetskontrol med kunde og lokale eksperter …
– alt skal kvalitetssikres og revideres og sættes op på ny
– weblayout justeres og alt materiale gås igennem igen og igen og der læses korrektur af
3. person.

Kopiering, oversættelse og implementering
– er den danske udgave er kvalitativt helt i top, kopieres denne ind på de andre
sprogsider.
– siderne oversættes af kvalificerede personer (bjergtaget bruger en række) og der læses
korrektur på de enkelte sprog.
– Alle tekstsider gås igennem igen.

Webben med indhold kopieres til maskine og/eller www

Bjergtaget, d.v.s. Cand. mag. Lars Steen Hansen, skriver tekster og fremstiller materiale som er
gennemtænkt, stedsnærværende og -relevant, af høj kvalitet og som ser godt ud.... Undertegnede,
Lars, er en seriøs, velfunderet og kvalitetsbevidst forfatter, der skriver levende, ydmygt, ordentlig,
menneskelig og stedsnærværende.
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