
Webudvalgets	  beretning	  om	  2016	  
	  
	  
Vi	  har	  haft	  mange	  fødselsvanskeligheder	  og	  en	  ret	  episodisk	  hjælp	  fra	  IT-‐firmaet,	  der	  har	  stået	  
for	  skift	  fra	  den	  gamle	  til	  den	  nye	  hjemmeside.	  
	  
Han	  har	  arbejdet	  langsommeligt	  med	  etableringen	  af	  selve	  hjemmesiden,	  været	  meget	  længe	  
om	  at	  reagere	  på	  vores	  spørgsmål	  om	  problemer	  –	  og	  i	  det	  hele	  taget	  været	  meget	  
frustrerende.	  
	  
Det	  er	  nu	  lykkedes	  at	  få	  dsmm.org	  til	  at	  fungere	  –	  bortset	  fra,	  at	  vi	  har	  et	  udestående	  problem	  
med	  ejerskabet	  af	  Domænenavnet.	  
Mikael	  Tvede	  står	  stadig	  som	  ejer,	  fordi	  han	  i	  sin	  tid	  var	  med	  til	  at	  etablere	  DSMM’s	  
hjemmeside.	  
Og	  det	  er	  ikke	  lykkedes	  ham	  at	  få	  flyttet	  ejerskabet	  over	  til	  vores	  nuværende	  formand,	  som	  vi	  
aftalte	  for	  et	  år	  siden.	  
Og	  da	  han	  ikke	  har	  betalt	  regningen,	  er	  vores	  hjemmeside	  for	  nogle	  dage	  siden	  lukket	  ned.	  
Der	  er	  nu	  kommet	  op	  igen,	  Mikael	  har	  betalt	  for	  2	  år	  –	  og	  håber	  på,	  at	  overdragelsen	  går	  i	  
orden	  denne	  gang.	  
Kapaciteten	  på	  siden	  har	  vi	  været	  nødt	  til	  at	  fordoble	  p.gr.a.	  de	  store	  mængder	  
kursusmateriale.	  
Men	  de	  enkelte	  filer	  kan	  ikke	  være	  ubegrænset	  store,	  officielt	  max	  300	  MB	  –	  men	  det	  er	  ikke	  
lykkedes	  at	  uploade	  filer	  over	  150	  MB.	  
Jeg	  vil	  dog	  helst	  ikke	  have	  dem	  over	  100	  Mb	  for	  at	  uploadningen	  skal	  fungere	  ordentligt.	  
Det	  vil	  jeg	  godt	  bede	  underviserne	  selv	  sørge	  for	  –	  altså	  at	  begrænse	  filstørrelsen	  –	  så	  en	  
eventuel	  opdeling	  af	  filerne	  sker	  på	  det	  mest	  hensigtsmæssige	  sted.	  
Så	  skal	  jeg	  nok	  sørge	  for	  at	  få	  dem	  lagt	  på	  hjemmesiden.	  ”Reglerne”	  vil	  blive	  udsendt	  til	  alle	  
lærerne,	  ligesom	  de	  kan	  læses	  på	  hjemmesiden.	  
	  
Som	  formanden	  nævnte,	  kan	  vi	  godt	  tænke	  os	  en	  anden	  IT-‐support.	  
Hjemmesidens	  tekniske	  opbygning	  er	  efter	  sigende	  nem	  at	  supportere	  for	  en	  ny	  support,	  så	  
det	  burde	  ikke	  være	  vanskeligt	  –	  for	  en	  IT-‐person.	  


