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Det kan virke uoverskueligt for en organisation at finde ud af, hvilket Content 
Management System (CMS), der er passende, og at forstå forskellene på de mange 
systemer kan føles som at sammenligne æbler og bananer. Særligt mellem Drupal og 
Sitecore er der en række væsentlige forskelle, som hver især gør dem bedre egnet til 
visse formål.
     
Lad os starte med at definere de to systemer. Hvad er forskellen mellem Drupal og 
Sitecore?

En hurtig definition
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Sitecore er et closed source CMS med licensgebyrer. Sitecore leveres ikke 
med aktiverede moduler, men tilbyder derimod nogle af markedets 
stærkeste marketing automation-værktøjer, hvilket gør det til en ideel 
platform for organisationer, som tager personalisering af indhold, 
tilrettelæggelse af kunderejse og markedsføring seriøst.

Sammenligning af Drupal og Sitecore

Drupal er et open source CMS og er gratis at bruge. Det vedligeholdes af 
et fællesskab af frivillige og sponsorerede bidragsydere og kommer med 
mange moduler og integrationer som standard. Drupal driver nogle af 
verdens største og mest komplekse websites og er et glimrende valg for 
organisationer, der ønsker en løsning, der tilbyder gnidningsløse og 
komplekse integrationer.

Drupal og Sitecore er begge stærke platforme med konkurrencedygtige 
funktionaliteter, og de har forskellige styrkeområder, som sammenlignes nedenfor.
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Den største fordel ved Sitecore – og årsagen til, at det er placeret i toppen af Gartner 
Magic Quadrant fem år i træk – er marketing automation. Et Sitecore-website er 
mere end blot en omnichannel-løsning: Sitecore’s muligheder for personalisering af 
indhold og marketing automation gør det til en rigtig god løsning for organisationer, 
der ønsker at finjustere alle aspekter af deres kundeoplevelse. Nogle af de funktioner, 
Sitecore tilbyder, omfatter:

Marketing automation

Kontinuerlig test, som gør det muligt at afprøve forskellige komponenter i 
systemet løbende og optimere dem ud fra resultaterne.

Path Analysis, som identificerer, hvordan brugere kommer ind på sitet, hvilke 
ruter de tager, hvilke ruter der skaber et større overskud, og hvilke ruter der fører 
til et mindre overskud.

Fingranuleret segmentering og analyse, der bidrager til at segmentere 
målgrupper baseret på alder, køn, brugerprofiler, tid på dagen, persona med 
mere.

Machine Learning i Sitecore 9, som giver platformen mulighed for automatisk at 
revidere og forbedre sig.

For organisationer, der tager segmentering og personalisering seriøst, er Sitecore uden 
tvivl den ideelle platform, selv om tilpasningsfunktionerne er bekostelige. Drupal har 
derimod intet licensgebyr og kan integreres med marketing automation-værktøjer for 
at skabe en stærk marketingplatform. I sidste ende afhænger valget mellem de to 
platforme af, hvor høj en grad af finjustering der er behov for.

Hvilken platform er bedst?
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Fra et content management-perspektiv er situationen lidt mere kompliceret. Selv om 
Sitecore’s nuværende backend er fuldt funktionsdygtig, lader brugeroplevelsen sig 
noget tilbage at ønske. Kommende udgaver af Sitecore (som Sitecore 9.1) vil 
utvivlsomt have forbedrede redaktøroplevelser og redigeringsværktøjer, såsom 
muligheder for avancerede arbejdsgange på bestemte områder eller indholdstyper på 
websitet - enten ved hjælp af foruddefinerede flows eller ved mulighed for at oprette 
egne variationer. Disse værktøjer giver brugerne mulighed for at konfigurere systemer 
til godkendelser, meddelelser og oversættelser på forskellige indholdsartikler.
     
På den anden side har Drupal en backend, der giver noget bedre mulighed for 
tilpasning end Sitecore. Selvom standardvisningen af indholdsredigering i Drupal ikke 
er særlig tiltrækkende, kan et webbureau tilpasse backenden for virksomheder, der 
ønsker at optimere indholdsredaktørernes brugeroplevelse. Der kan for eksempel 
implementeres brugerdefinerede arbejdsprocesser for at sikre, at 
styringsstandarderne opfyldes, og at alt indhold publiceres og godkendes i 
overensstemmelse med virksomhedens eksisterende indholdspraksis.

Content management

I øjeblikket har Drupals indholdsredigering potentiale til at være det overlegne system, 
men dette billede kan ændre sig med Sitecore 9.1.

Hvilken platform er bedst?
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Både Sitecore og Drupal er meget sikre platforme. Sitecore er bygget på .NET, som er 
en Microsoft-teknologi. Når en rettelse til .NET rulles ud, opdateres alle 
Sitecore-websites automatisk uden behov for brugerinteraktion - og eftersom 
Sitecore-websites er designet til at integrere minimalt med andre systemer, er der 
mindre risiko for, at der opstår udefrakommende sikkerhedsfejl.
     
Selvom Drupal er et integreret system, er det utrolig sikkert. Et hvilket som helst 
kompetent webbureau (som for eksempel FFW) ved, hvilke sikre moduler der skal 
bruges, og hvordan de bygger en integreret platform, der er sikker.
     
Derudover er Drupal CMS’et med sit stærke team af seriøse frivillige og sponsorerede 
udviklere bag sig sikkert i sig selv. De overvåger eventuelle sårbarheder døgnet rundt, 
og når de finder en, udvikles hurtigt løsninger for at sikre, at alle Drupal-websites 
forbliver sikre.

Sikkerhed

Når det kommer til sikkerhed, er der ingen tabere: Både Drupal og Sitecore er gode 
valg til organisationer, der er bekymrede for sikkerhed.

Hvilken platform er bedst?
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Både Drupal og Sitecore er skalerbare, men Sitecore tilbyder stærkere muligheder for 
skalering, hvilket gør Sitecore til vinderen af dette punkt. Hvad Drupal angår, 
anvendes eksterne systemer til at skalere fleksibelt under høje belastninger, men det 
kan være en svær opgave at konfigurere forskellige eller komplicerede systemer.

I Sitecore er kompleks skalerbarhed indbygget i systemet. Det er enkelt at konfigurere 
forskellige dele af systemet til forskellige servere i forskellige regioner, og teams kan 
individuelt konfigurere, hvilken belastning de enkelte teknologier skal udgøre på 
systemet. Ydermere har Sitecore en fremragende cloud-funktionalitet, hvilket er en af 
de ting, der appellerer til organisationer, der har brug for øget kontrol over deres 
platform.

Skalerbarhed

Når det kommer til skalerbarhed, er både Drupal og Sitecore fremragende løsninger, 
men Sitecore har flere muligheder for skalering. Til store, distribuerede eller 
internationale platforme vil Sitecore derfor være det bedre valg.

Hvilken platform er bedst?
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Drupal og Sitecore er begge tilgængelige platforme, men Drupal leveres med bedre 
funktioner, såsom indbygget understøttelse af WAI-ARIA. Drupal 8 har en række 
indbyggede tilgængelighedsværktøjer, og flere moduler er tilgængelige. Sitecore 
kræver derimod, at designere og frontend-udviklere bygger en HTML-prototype, som 
opdeles i komponenter, testes og derefter genopbygges i Sitecore-systemet. Både 
Sitecore- og Drupal-websites kan bygges og testes i henhold til WC3-standarder, men 
med Sitecore kræver det lidt mere arbejde.

Selvom begge er tilstrækkelige løsninger, kan Drupal være et bedre valg for 
organisationer, der har brug for mere direkte kontrol med deres websites’ 
tilgængelighed.

Tilgængelighed

Hvilken platform er bedst?
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Udgifter til 
licens

Marketing 
Automation

Sitecore

Leveres med kraftfulde 
marketing automation-
værktøjer som en del af 
systemet

Sekscifret beløb

Drupal

Gratis

Kun gennem integrationer

Både Drupal og Sitecore er glimrende valg for organisationer med store websites. For 
organisationer med store budgetter, der er forpligtede til at tilbyde en helt særlig 
personaliseret brugeroplevelse, er Sitecore sandsynligvis det bedre valg. For 
organisationer, der har brug for en platform, der er integreret med en række 
værktøjer, vil Drupal sandsynligvis være bedre egnet.

Hvis du har brug for flere oplysninger, undersøge dine muligheder eller er klar til at 
forpligte dig til en bestemt platform, er du velkommen til at kontakte FFW. Vores 
Drupal- og Sitecore-teams står klar til at hjælpe din organisation, uanset hvilken vej 
du vælger.

Konklusion

Content 
Management

Medium arbejdsgange og 
redigeringsoplevelser - dog 
med snarlige forbedringer

Stærke arbejdsgange og 
redigeringsoplevelser

Sikkerhed Meget sikker – lukket 
økosystem

Meget sikker – konstant 
overvågning foretaget af 
Drupal-fællesskabet

Skalerbarhed Meget fleksible indbyggede 
værktøjer og 
cloud-understøttelse

Ja, med eksterne 
integrationer

Tilgængelighed Opbygning af 
tilgængelighed er en del af 
udviklingsprocessen

Leveres med gode 
tilgængelighedsværktøjer

CMS



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


