
Digiref.se - 6ppna ldrresurser

Digiref.se gick i skarp drift mars 2008.
Webbplatsen kom till franiforallt utifrin ett
regionalt basarbete och en projektsamverkan i
Gtivleborg (H6gskolan i Giivle, Bibliotek
Gtivleborg, Hudiksvalls Kommunl CUL och
L6nsmuseet Giivleborg).

Det sista Yr-iret under 2009 s6 var det omkring
55 - 75 unika besdkare varje dag. Vi hade en
toppminad i oktober 2009 med over lI7 4
unika besokare.

De sokta objekten hittas framforallt via
sokmotorer sisom Google.'Webbplatsen
Digiref.se tir bra sdkoptimerad. Redaktionen publicerar och far alltid manga ftirslag - som bollas
och granskas av bl a bibliotekarier innan de publiceras. Digiref.se har cirka 40 medlemmar. Fi iir
aktiva och publicerar nflgot sjiilv i systemet. Innehillet iir nu strax 6ver 400 objekt (webbplatser,
liirverktyg, nedladdbara filer, kurspaket i zip-fiI eller hela kursmoduler). Digiref har fira
kategorier; Digitala museisamlingar, Bibliotekens s6kguider, Projekt- och specialarbeten och
Liirobjekt liirare. Amnesuppdelning enligt SAB-systemet. Metadata ftirupphovsmdn, spr6k,
utbildningsnivi och upphovsrltts/anviindarlicens enligt systemet Creative Commons.

Anvlindarstatistik:
Ar Unika

besdk
Antal
besiik

Antal nedladdningar
av f i ler/URl5***

2009* 46L3 7775
2009** LL442 r4427
Totalt 16055 22202 6992

*jan och februari ej medriiknat, totalt l0 man

: : ffi ?rT#ffi l"J:l*t#Hdbddnins rrler/nr-paket, be s6kt URLs

Nigot som iir unikt ar bl a de 6ver 60 tal case/fallbeskrivningar med liirarhandledningar i fr6n
G6vle Caseforum/fliG. Nedladdningarna av speciellt case (sidant material iir svirt fatag i gratis)
och av visst engelsk kursmaterial tir hdgre iin de andra kategoriema. Varje termin siinder
redaktionen ut2-3 nyhetsutskick till alla medlemmar diir vi informerar om status, ftirblthingar,
ansdkningar om stdd, intressanta nya objekt, dverenskommelser etc. Unikt iir att det finns en
dverenskommelse med Forskning.com (papperstidskrift) diir en artikel i varje nr var digital bara i
Digiref.se. Nu i 'pipeline" skall 30 exemplar av tidslriften FolkhiilsoForum som digitaliserats i
pdf-format fiir att ldggas ut med beskrivningar och metadata.

Systemet tir byggt i Joomla!, iir ett Open Source CMS byggt av ftiretaget Kodamera, Gdteborg.
O*ig funktion [r att metadata iir syntetisk uppliisningsbart direkt i systemet pi svenska (till-
glnglighetsaspekt), via uppl6sningsystemet Readspeaker med sttid fran fiiretaget Voicecorp i
Sverige. Funktionen "Tyck till"-flik till hdger om hemsidan har gjorts via fiiretaget/produkten
Kundo. Kosfiraden ftir producera e-tjiinsten Digiref.se var under 100.000 kr, redaktionen skdts
mestadels av Hdgskolan i Gdvle (HiG) och driften skdttes under 2008/2009 gratis av Hudiksvall
kommun & Fiberstaden. Webbserver iir nu i irsskiftet2009/2010 flyttad till HiG.

/Mats Brenner, 2010-02-04 - redaktionen Digiref.se


