
3d termins prøve



Case

• Du er netop tilmeldt dig som frivillig på Hagges i tønder. I stedet for at  
stå bag disken, er dit fokus Hagges online profil. Både i forhold til 
pub’ens kunder og de frivillige der er knyttet til organisationen.

• Dit umiddelbare fokus er derfor ‘Hagges.dk’ pub’ens gamle 
hjemmeside!

• Hagges bruttofortjeneste ligger omkring 500.000 kr. hvor ad halvdelen 
er indtjent under Tønder Festival   



Om hjemmesiden

• Hagges.dk blev om designet i 
2007 

Før:

Efter:



Trafik

• For at få et billede af hvordan 
hjemmesiden virker har du opsat 
google-analytics til at få et bedre 
billede af siden og dens brugere.

• Siden for et sted mellem 20-50 
besøg dagligt

• 75% bruger en desktop 
computer

• 20% bruger smartphones.

• 5% bruger tablets

• 65% kommer direkte til siden

• 35% kommer igennem google’s
søgemaskine



Trafik

• 70% bor i Sønderjylland

• 20% bor på Sjælland 

• 10% bor i Tyskland



Heat-maps

• Udover indsamling af besøgs tal, 
har du også kigget på heatmaps
over brugerne på siden.



Hagges interesser

• Bestyrelsen er af den holdning at 
på langt sigt trænger siden til at 
få en opdatering. 

• De har ikke nogle konkrete bud 
på hvilken retning designet 
skulle tage

• Men Hagges logo skal 
bibeholdes  



Hagges interesser

• I den nære fremtid er 
bestyrelsen mest interesseret i 
at få puset den nuværende side 
lidt op

• Særligt kunne de godt tænker sig 
at gøre det mere tydeligt hvor 
pub’en er placeret i tønder

• Andre forbedringer:
• Bedre integration med deres 

myPHPAdmin database.

• Kunne godt tænke sig at siden selv 
kunne sortere nyheder, og placere 
dem på siden

• Lige nu bliver alle begivenheder 
vist på forsiden, og man skal 
manuelt opdatere ‘KOMMENDE 
BEGIVENHEDER’ I højre spalte på
siden



Hagges interesser

• For deres frivillige kunne de godt 
tænke sig en bedre vagtplan, da 
den nuværende er kraftigt 
manglende, og kun gælder for en 
uge afgangen.

• Integrering med begivenheder er at 
ønske så man nemt kan se hvad der 
skal bemandes på dagen

• Samt kontakt information på de 
frivillige 



Hagges interesser

• Endeligt er Hagges også 
interesseret i om sikkerheden er 
i orden på siden, og hvad de 
eventuelt kunne gøre bedre



Generelt om opgaven

• Hjemmesiden bruger PHP så i 
skal have en localhost til at køre 
siden.
• MAMP

• XAMP

• I kan import siden i Netbeans
ved at bruge import funktionen

• Endeligt skal i også importer 
databasen til MyPHPAdmin

• Dette gøres ved at lave en 
database ved navn hagges.dk

• Og importer hagges_dk.sql til 
den

Held og lykke!


