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I dette refleksionsnotat vil jeg redegøre for nogle af de vigtigste overvejelser og
erfaringer vedrørende semesterkurset, og der er især tre punkter jeg i denne forbindelse
vil fremhæve.
Hvad er CMS, og hvordan har vi arbejdet med den valgte løsning i vores gruppe
Hvordan har jeg oplevet samarbejdet
Fremtiden
Valget af Drupal som CMS værktøj var en implicit i opgaveløsningen og givet på forhånd
af kursets undervisere, hvilket formodentligt skyldes det er en meget udbredt open
sourche CMS-løsning, med mulighed for at skrue, tilpasse og tilføje et væld af
muligheder.
Det kan godt være at Drupal er et indlysende valg som CMS-platform, men jeg må
indrømme at de mange justeringsmuligheder, gav i begyndelsen en del udfordringer med
at lære systemet rigtigt at kende, førend vi fik arbejdet os grundigt ind i
standardløsningen og blev rigtig god til at løse de problemer der opstod undervejs.
Fra min tid som webmaster på www.oelbykirke.dk, hvor jeg i en toårig periode udviklede
og opdaterede min lokale kirkes website i open source værktøjet cmsmadesimple.org, har
jeg fået en del erfaring med nogle forskellige CMS værktøjer. Jeg er meget overbevist om
at Drupal er et af de mest teknisk avancerede open source applikationer på markedet med
rigtigt mange muligheder for at skrue, banke, hakke, plane og borer når man kommer ind
under motorhjelmen og roder med applikationens mange indstillingsmuligheder.
Dette er både godt og skidt fordi det kan være en uoverstigelig barrierer for nogle at give
sig i kast med systemet, og for andre er det en super god løsning, med mulighed for
finjusteringer, modultilpasninger mv. Sammenlignet med csmmadesimple.org virker
Drupal ved første øjekast dog meget teknisk, men når man lærer applikationen godt at
kende er det et ganske glimrende værktøj.
Samarbejdet i vores gruppe synes jeg har fungeret ganske godt og det har været en meget
positiv oplevelse at arbejde sammen Jeppe og Diana. Vi kommer naturligvis ikke udenom
der har været et par knaster ifm. vores projektarbejde, men det er altid svært at undgå når
man skal arbejde sammen og ikke har haft mulighed for at lave projektarbejde før.
Overordnet set synes jeg samarbejdet har fungeret ganske plausibelt og jeg synes vi har
skabt et godt løsning til nyt website for www.koege-delebil.dk.
Fremtiden er lys for Drupal
Selvom Drupal har mange justeringsmuligheder, er det et ganske fornuftigt system når
man lærer det at kende. Vi har i forbindelse med projektet arbejdet med en tidligere
generation version 6.2, og jeg glæder mig derfor til at give mig i kast med det nyeste skud
på stammen, version 7, når jeg skal i gang med de næste webprojekter hen over
sommeren.

