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Brandingmuligheder af enheder i forskerportalen 
 

  

Her beskrives de branding- og tilpasningsmuligheder, der eksisterer for enheders sider i forskerportalen.1 
Alle muligheder, der nævnes her, kan tilføjes på alle typer af enheders profiler i Pure – om det er institut, 
afdeling, kontor eller center. 

Ønsker du et hero image, en indlejret video eller tekst tilføjet til din enheds side i forskerportalen sendes 
dette til Pure kontoret på mailadressen puresupport@bib.sdu.dk. Husk at angive enhedens navn, så vi ved 
hvilken enhed, der skal uploades til. 

Ønsker du basisinformationer såsom telefonnummer, e-mailadresse, websideadresse eller fysisk adresse 
tilføjet til din enhed i forskerportalen indsættes disse informationer på enheden i HCM. Send oplysningerne 
til HR-data@sdu.dk. Husk at angive enhedens navn, så de ved hvilken enhed, der skal tilføjes til. 

Ønskes eksisterende hero image, video, tekst eller basis informationer udskiftet, sendes de nye 
informationer til Pure-kontoret. 

Ønskes der løbende udskiftning af hero image eller video, kan enhedens sekretær eller anden passende 
medarbejder få tildelt rettigheder i Pure til selv at foretage den løbende udskiftning. 

Hero image 
Det er muligt at indsætte et hero image på enhedens side i forskerportalen.  

Et hero image skal være 300 pixels højt og 1920 pixels bredt. 

 
1 BEMÆRK: Billedeksempler er taget fra Pure-systemets test portal. De afspejler således ikke enhederne, 
som de ser ud i forskerportalen på https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/. 

mailto:puresupport@bib.sdu.dk
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Indlejret video  
Det er også muligt at indlejre en YouTube eller Vimeo video på din enheds side i forskerportalen.  

Enhed med indlejret video:  

 

Enhed uden indlejret video:  
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Organisationsprofil 

Det er muligt at indsætte en skriftlig introduktion af din enhed på enhedens side i forskerportalen. 

Er der indsat både en tekst samt en video, vil teksten være placeret efter videoen. 

Enhed med beskrivelse:  
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Enhed uden beskrivelse:  

 

Enhed med beskrivelse samt indlejret video  



Side 5 af 6 

  

Basisinformationer  
Enheders sider i forskerportalen kan udstille følgende basisinformationer: Telefonnummer, e-mailadresse, 
websideadresse og fysisk adresse.  

Enhed med basisinformationer:  

  



Side 6 af 6 

Google kort  
Er der tilføjet en fysisk adresse på enhedens side i forskerportalen, så vil dette automatisk medføre 
fremkomsten af et Google kort i gråskala. Det er ikke muligt at fjerne Google kortet uden at fjerne den 
fysiske adresse. Det er desuden ikke muligt at få farve på Google kortet.  

 

 

Opdateret: 7. februar 2022 

Udarbejdet af Pure-kontoret 

T  65 50 24 30 
puresupport@bib.sdu.dk 
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