
Fem spørgsmål 
du bør stille, før 
du bygger et 
Drupal multisite



Når en digital løsning består af flere beslægtede Drupal websites, er det afgørende at 
have en strategi for administration af eksisterende sites og implementering af nye. Uden 
en strategi bygges de nye websites individuelt, og udover individualiseret funktionalitet 
medfører det store vedligeholdelsesomkostninger.

Hvis du administrerer flere beslægtede websites, som er præget af forskellige teknologier 
og karakteristika, kan det være til frustration for både udviklere og andre aktører - og 
opstartstiden for nye websites er betydeligt højere, når de oprettes fra bunden hver gang. 
Heldigvis er der platformsløsninger, som forenkler administrationen og implementeringen 
af beslægtede websites, og med den rigtige partner er processen i at sætte platformen 
op ikke overvældende.

Herunder gennemgår vi fem spørgsmål, du bør stille dig selv, hvis du overvejer en 
multisite-platform: 
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Planlægning af en Drupal platformsløsning, 
der skalerer
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Virksomheder med mange Drupal websites har typisk brug for en af følgende løsninger:

Hver af disse løsninger har fordele og udfordringer. Vi har sammenfattet de faktorer, du 
bør overveje, inden du træffer beslutningen.

Spørgsmål 1: Hvad er mulighederne for platformsløsninger?

Et enkelt Drupal website , som indeholder alt indhold, og hvor sektioner kontrolleres 
gennem rollebaseret adgangskontrol. I denne model driver en enkelt kodebase og 
database flere domæner. Dette er nyttigt for løsninger med en mindre mængde 
indhold, der læner sig opad arbejde, der tidligere er udført til andre websites for 
hurtigt at kunne oprette nye.create new ones.

Et centraliseret lager til kode, som kaldes et upstream repository, med under-
repositories for hvert site. I denne model flyder ændringer i hoved-repositoriet nedad 
til under-repositories, men hvert individuelt site har fleksibilitet på kodeniveau. Dette 
er en god løsning, når hvert enkelt site skal have sin egen funktionalitet, og når 
yderligere vedligehold er en acceptabel omkostning.

En multisite-løsning , hvor en lille gruppe websites deler en enkelt kodebase. Selvom 
denne løsning ikke giver mulighed for meget tilpasning på kodeniveau, kan der på 
hvert website foretages ændringer indenfor forudindstillede muligheder, og der kan 
tilføjes tilpassede moduler og temaer, hvor det er nødvendigt. Denne løsning er god, 
når websites har forskellige redaktionelle teams, funktionaliteten er standardiseret 
og designet håndteres indenfor et sæt fælles skabeloner.

En administreret multisite-løsning, der udvider ovenstående løsninger ved at tilbyde 
en brugergrænseflade til hurtig oprettelse, administration og implementering af nye 
websites. Denne løsning er nyttig, når virksomheder har brug for en 
multisite-løsning, der involverer minimal udviklerassistance.
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Når du overvejer dine teknologiske muligheder, skal du sørge for at se dem i forhold til 
virksomhedens ledelses- og administrationsprocesser.

Hvis du har forskellige teams til at administrere hvert enkelt website, skal du have en 
anden løsning, end hvis du har et stort redaktørkorps, der administrerer en gruppe 
websites. Med forskellige teams til forskellige websites skal du prioritere klare, 
rollebaserede adgangskontroller for at sikre, at det forkerte team af redaktører ikke får 
adgang til et andet teams indhold. I et sådant scenarie kan du opleve, at en 
multisiteløsning eller en upstream repository løsning er bedre muligheder, fordi de 
separate databaser forhindrer, at indholdet bliver blandet.

Hvis du derimod har et mindre team af indholdsredaktører, der administrerer mange 
websites, kan de være frustrerede over at arbejde på flere separate websites. Måske de 
tilføjer en taksonomi til ét website og går ud fra, at det vises på en anden, eller kloner 
eksisterende sæt af sider som udgangspunkt for nyt indhold. I det tilfælde - medmindre I 
har en Single Sign-on (SSO)-løsning - skal de logge ind på hvert enkelt website, hvilket 
hurtigt bliver besværligt. Her vil et enkelt Drupal website - med en løsning som Domain 
Access-modulet, så forskellige domæner stadig kan betjenes - sandsynligvis passe rigtig 
godt til din arbejdsgang.

Det er også værd at overveje, hvordan dine websites udvikles og vedligeholdes. Hvis du 
planlægger at arbejde med flere leverandører af udvikling eller vedligeholdelse af 
websites, medfører en enkelt kodebase flere problemer, end den løser, og du bør overveje 
at have separate websites fremfor en platformsløsning.

Endelig bør du tænke over, hvem du har tiltro til kan oprette og implementere nye 
websites. Hvis du gerne vil have, at bestemte administratorer er i stand til at oprette nye 
websites, mens andre redaktører tilføjer indhold eller foretager tilpasninger af dem, når 
de er oprettet, er en multisite-løsning en god løsning. En klar brugergrænseflade og 
rollebaseret adgangskontrol hjælper dig med at give et administratorteam tilladelse til at 
oprette projekter uden behov for en udvikler.

Spørgsmål 2: Administrerer forskellige teams hvert website?
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Når du bygger en platform, er det vigtigt at gennemgå dine websites’ funktioner og krav. 
Du skal ikke være bekymret, hvis det virker omfattende og uoverskueligt at skulle 
planlægge hver eneste funktion, dit website måtte have brug for i de kommende år. Det 
er ikke det, du skal. Alle systemer skal være designet til at vokse og ændres, som nye 
funktioner tilføjes med tiden. Det, der er vigtigt i starten, er at tænke på 
funktionsforskellene mellem dine websites, så du forstår, hvor de er forskellige, og hvor og 
hvordan de overlapper. Herfra kan du bestemme hvilket niveauet af fleksibilitet, du har 
brug for.

Vi anbefaler, at du stiller dig selv følgende spørgsmål:

Spørgsmål 3: Hvilke funktioner vil blive delt på tværs af dine 
websites?

Hvilken nøglefunktionalitet til slutbrugerne skal deles på tværs af dine websites?

Hvilken nøglefunktionalitet til indholdsredaktørerne skal deles på tværs af dine 
websites?

Hvilke unikke tilpasninger skal du bruge på website A? Hvad med website B?
(Gentag for mindst fem af dine websites).

Når du overvejer din funktionalitetsliste, kan du lave nogle brede udsagn, som hjælper 
til at kategorisere indholdet. For eksempel vil type A websites alle have brug for CRM 
integration og et enkelt design, og type B vil alle have brugergenereret indhold og 
flere forskellige designs.

Jo mere funktionalitet, der overlapper, desto bedre passer multisites eller endda en enkel 
Drupal-løsning til dig. Jo mere de afviger, desto bedre passer en upstream repository 
løsning eller endda fuldt adskilte websites.
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Når du har gennemgået ovenstående spørgsmål, fastslår du måske, at dine websites 
overlapper hinanden betydeligt, og at en multisite-løsning eller en enkelt Drupal-løsning 
lyder som den rigtige løsning. Her skal du overveje, hvem der styrer den langsigtede vision 
for løsningen - og hvor meget nye funktionsanmodninger kan vende din strategi på 
hovedet.

For virksomheder med top-down teknologistyring, hvor ét primært team styrer 
teknologien, vil du sandsynligvis kunne begrænse afvigelser og fokusere dine 
forbedringsindsatser strategisk. Du kan tilføje til din platform med tiden, evaluere hver 
tilpasningsanmodning for at bestemme, hvordan den passer ind i det store billede.

For flade organisationsstrukturer eller statslige organisationer kan du opleve, at det er 
svært at sammensætte en sammenhængende funktionsliste og vanskeligt at opretholde 
den efter platformens lancering. Du kan endda opleve, at forsøget på at skabe konsistens 
går imod, hvad virksomheden forsøger at opnå.

Når du overvejer dine muligheder, skal du huske på, at du vil balancere maksimal 
fleksibilitet med minimale teknologiomkostninger. Jo mere du kan definere dit 
funktionssæt og holde fast ved det, desto lettere bliver det at oprette og vedligeholde din 
platform. 

Spørgsmål 4: Hvordan vil du håndtere tilpasning og styring?



En sidste overvejelse, der er værd at tage med, er, at hvor du er nu, ikke nødvendigvis er, 
hvor du er om et år. Måske har du få websites nu men har planer om at foretage en større 
udrulning senere på året; måske har du et redaktørkorps til alle dine websites nu, men du 
har planer om at give andre teams mulighed for at drive deres egne websites.

Tag hvert af disse spørgsmål op til overvejelse i forhold til kortfristede (de næste seks 
måneder), mellemlange (seks måneder til to år) og langsigtede (to til fem år) planer. Hvis 
der er ændringer i horisonten, så tænk over, hvordan dit digitale set-up måske skal 
ændres for at tilpasse sig dem.

Spørgsmål 5: Hvordan vil dit system af websites vokse med 
tiden?
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At vælge den rigtige løsning er ikke en hurtig beslutning, og derfor bør du være 
omhyggelig i dit valg af partnerbureau. Sørg for, at du vælger en leverandør, der hjælper 
dig med at redegøre for alle funktionaliteter - delt og andet - der spænder over dine 
websites og vil designe et system med indbygget fleksibilitet.

Hvis du arbejder med et eksisterende system, skal du have en migrationsplan for at flytte 
det til det nye system. Dit team kan også have brug for træning i håndtering af både 
kodebase og de ekstra websites, der oprettes.

Design af en effektiv platform kræver omfattende input fra både marketing- og 
it-afdelingen. En partner som FFW har etablerede processer, der sikrer, at alle 
interessenter og relevante afdelinger involveres og når til enighed. Dette for at garantere 
en løsning, der giver mulighed for gennemtænkt samarbejde mellem din marketing- og 
it-afdeling og give alle mulighed for at nå deres mål i fællesskab.

Hvis du er interesseret i at lære om, hvordan din virksomhed kan drage fordel af en Drupal 
platformsløsning, eller du er nysgerrig på migrations- og implementeringsprocessen, er du 
velkommen til at kontakte FFW. Vi arrangerer strategiske workshops, hjælper dig med at 
fastlægge en administrationsplan, identificerer funktioner, funktionalitet og fleksibilitet, 
og (selvfølgelig) bygger, implementerer og migrerer din løsning. Kontakt os for at lære 
mere om, hvad vi kan. Vores team af strateger, designere og tekniske eksperter er her for 
at hjælpe dig med at designe og administrere en multisite-løsning, der bakker op om dine 
forretningsmål.

Nøglen til succes: En partner, du kan 
stole på
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FFW designer og udvikler unikke digitale platforme og oplevelser for nogle af verdens kendte 
brands. Vi kombinerer brandstrategisk rådgivning med digital strategi og det seneste nye 
indenfor brugerundersøgelser, design og usammenlignelig teknisk kunnen. 

Vi leverer strategier, digital innovation, websites, apps og oplevelser, der sætter vores kunder 
og deres brugere i centrum af alle interaktioner. Vores mere end 375+ ansatte i 10 lande har 
en referenceliste, der tæller flere end 1000 kreative digitale løsninger leveret siden år 2000.

Læs mere om FFW mere på:

Om FFW

LinkedIn

FFWagency.com

Twitter

Facebook

https://www.linkedin.com/company/ffw/

https://ffwagency.com/da

https://twitter.com/FFWglobal/

https://www.facebook.com/FFWagency/

https://ffwagency.com/da

https://www.facebook.com/FFWagency/
https://www.facebook.com/FFWagency/

https://twitter.com/FFWglobal/
https://twitter.com/FFWglobal/

https://www.linkedin.com/company/ffw/
https://www.linkedin.com/company/ffw/

Drupal.org
https://www.drupal.org/ffw-agency

https://ffwagency.com/da

https://www.drupal.org/ffw-agency
https://www.drupal.org/ffw-agency


