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Rådgivning og undervisning
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Vi gider ikke vente på
information. 
Den skal være tilgængelig 
her og nu
- på nettet eller via 
mobilen
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Får vi den service vi som 
borgere, brugere eller 
kunder efterspørger ?
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Vejret 8. januar



Politiet advarer og flere broer er lukket, tog og 
færger er indstillet – men hvilke?



Hvad gør jeg, der hvor jeg bor?





Er det under vejledning til borgerne??



Så ryger strømmen – delvist



Ulogisk struktur og elendig opdatering



Konkurrenterne er ikke bedre, her tænkes i salg og ikke 
service





Et vindue blæste ind – hvad gør vi selv?
Igen et rent salgsrettet site, der ikke tænker i service i forhold til 

eksisterende kunder



DSB’s forside lørdag ved 18-tiden, hvor tv 
og radio meldte om aflyste tog



Her er den nødvendige information, hvem kunne vide at det 
gemte sig under nyheder fra DSB?



DSB website ved 23’tiden, nu får vi besked om 
aflysninger



Klar information på forsiden



Men ikke hos SAS



Lufthavnen kan give klar besked



- Og tilsvarende på broen over Øresund, 
hvor vi også får besked om opdatering



Ingen info på forsiden kl. 18.00



Angivelse af opdatering



Trafikmelding rykket frem på forsiden kl. 22.30



Service til bilisterne



Info fra HT – men ikke sat i top af siden



Sidens skønhed kan diskuteres, men der er 
information om situationen plus hurtig 
opdatering



På Fyn er der ingen løfter om driftsinformation og 
det lykkedes mig heller ikke at finde nogen



Informationen er der - om end noget kryptisk 
formidlet



Det er for upræcist og for uforpligtigende, at 
den rejsende selv kan/skal ringe til 
vognmanden



Forbilledlig klar information på forsiden hos 
Sydbus i Sønderjylland



Siden er kopieret under orkanen 8. januar 
2005



I Vestsjællands Amt opdateres ikke i 
weekenden



Heldigvis faldt snestormen 14.2 på en hverdag i kontortiden



En orkan rakte ikke til opdateret information i Vejle Amt og 
kontoret kan man ikke ringe til aften/nat



Kompliceret og omstændigt tilmelding hos HUR



SMS service om planlagte
ændringer, men hvad med 
driftsforstyrrelser her og nu ?



DSB gør det let at vælge informationen, men kun for 
planlagte ændringer



På Mols-linien kan jeg få SMS eller e-mails om 
driftsforstyrrelser



Vores behov kan meget 
kort beskrives som
informationer om 
driftsforstyrrelser
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Det være sig på
- lokal snerydning
- vandværket
- børnenes skole med sygdom 

blandt lærerne eller lektieplan
- madordning til de ældre
- aflysning eller forsinket 

hjemmehjælp
- lokalt vejarbejde
- osv……
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Hvis vi vil have borgeren, 
brugeren eller kunden til at 
benytte webben til 
selvbetjening, så skal de opleve 
en merværdi ved at benytte sitet
- ved at sitet imødekommer 
deres behov

Rådgivning og undervisning

mail@karinsloth.dk         www.karinsloth.dk



Borgerne vil fremover se 
websitet som myndigheden eller 
serviceleverandørens ”sande 
ansigt”
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Et lettilgængeligt, 
velstruktureret, 
opdateret og 
serviceorienteret 
website hører til blandt 
fremtidens grundlæggende 
serviceydelser

Rådgivning og undervisning

mail@karinsloth.dk         www.karinsloth.dk



Fremtiden var i går

Rådgivning og undervisning
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