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PROBLEM:
Håndtering af kvalitetssikring under en migrering

LØSNING:
Et bedre overblik over deres hjemmesider

FORDELE:
Vellykket relancering af deres digitale tilstedeværelse
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Mejeriforeningen er den officielle brancheorganisation for mejeriindustrien i 
Danmark og repræsenterer både store og mindre mejerivirksomheder. 
Foreningen blev etableret i 1912 og arbejder aktivt for og repræsenterer den 
danske mejeriindustris indenlandske og internationale interesser. Dens opgave 
er at fremme og styrke mejeriindustrien som en del af en bæredygtig fremtid.

Kommunikationsteamet hos Mejeriforeningen administrerer i alt ni 
forskellige hjemmesider, der primært drives af deres digitale market-
ingskoordinator, Jane Ernst Nielsen og digitale kommunikation-
skoordinator, Anja Rasmussen. De var i færd med at forberede 
manuel migrering af deres hjemmesider til et nyt content manage-
ment system og ledte efter et værktøj til at forbedre den over-
ordnede kvalitetssikring.

Jane og Anja havde tidligere anvendt forskellige værktøjer til at kon-
trollere forskellige aspekter af hjemmesidens kvalitet såsom brudte 
links og manglende alternativ tekst. Det var imidlertid tidskrævende 
at bruge mange værktøjer, når de skulle migrere deres hjemmesider, 
og de syntes godt om, at Monsido leverede flere værktøjer på én 
brugervenlig platform. I maj 2020 besluttede de at gå videre med 
deres køb af Monsido.

Monsido gav straks Jane og Anja et meget tiltrængt overblik 
over alle fejl på deres hjemmesider. Dette gav dem mulighed for 
at hverve hjælp fra andre kolleger til at migrere hjemmesidens 
indhold, da de kunne bruge Monsido som et sikkerhedsnet til at 
dobbelttjekke for fejl på få sekunder. Deres migreringsproces 
fokuserede på at forbedre deres SEO og kvalitetssikrings score 
med identificering af brudte links som særligt afgørende for det 
arbejde, de udfører.

Monsido har gjort det muligt for dem at finde fejl i indholdet au-
tomatisk og sikre, at de blev rettet, før de flyttede indholdet over 
på det nye CMS.

Som en brancheforening er det vigtigt, at vi oplyser kil-
derne til vores fakta og tal, og derfor linker vi ofte til ar-
tikler på andre hjemmesider. Men det er frustrerende, når 
disse links er brudte og giver de besøgende på hjemmes-
iden en dårlig brugeroplevelse
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Det sparede os for en masse tid under migrationsproces-
sen, at vi havde Monsido, fordi det gav os mulighed for 
at få et større team til at hjælpe os med migreringen - og 
samtidig have den ro i sindet, at Monsido ville fange 
eventuelle fejl, der røg mellem sprækkerne

Som det centrale knudepunkt, hvor deres medlemmer får opdateringer, 
statistikker mv., har Mejeriforeningen i høj grad fokuseret på at bruge sin 
migrering til at forbedre den overordnede brugeroplevelse på sine hjemme-
sider. Ved at bruge Monsido gennem hele migrationsprocessen var Mejeri-
foreningen i stand til at reducere antallet af kvalitetssikringsfejl med næsten 
80 %.

Monsido har hjulpet Mejeriforeningen med at fastholde et overblik over 
sine hjemmesider og proaktivt rette eventuelle fejl, før det påvirker bru-
geroplevelsen på hjemmeside. Da indholdet af højere kvalitet er på plads, 
er de også blevet mere selvsikre og har tilføjet et nyt værdiskabende 
medlemsafsnit på deres hjemmeside.

Vi ønsker at sikre, at vi opfattes 
som en troværdig og pålidelig 
forening, og en vigtig del af det 
er, at vi har en professionel tilst-
edeværelse af høj kvalitet

    North America
5880 Oberlin Dr,
San Diego, CA 92121, USA
+1 858-281-2185

    Europe
Borupvang 3 
2750 Ballerup
+45 89 88 19 15

    United Kingdom & Ireland
199 Bishopsgate, Spitalfields,
London, EC2M 3TY
+44 20 3048 2138

    Australia & New Zealand
Level 4, Suite 4.03 , 83-97 Kippax Street
Surry Hills NSW 2010
+61 2 9051 0590

About Monsido 

Monsido is a fast-growing software company 
founded in 2014 that provides a one-stop web 
governance solution designed to give website 
visitors a superior browsing experience. Our 
time-saving auditing tool provides accurate 
and insightful information that helps 
organizations work with confidence to identify 
accessibility and quality assurance issues. 
This enables them to optimize their online 
presence and ensure compliance with legal 
requirements. Monsido has offices in the 
United States, Australia, and Denmark. For 
more information, visit www.monsido.com 

Contact Us 

         www.facebook.com/monsido.tool 

         www.linkedin.com/company/monsido

         www.twitter.com/monsido_com

         www.monsido.com

         info@monsido.com 
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