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VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE
Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at
opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere.
I denne vejledning for CMS-værktøjet til hjemmesiden finder du hjælp til mange af CMS
værktøjets funktioner.
Hvis du efter at have læst vejledningen har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Kundeservice på telefon 5555 5555 eller på mail: support@danaweb.dk.
KUNDESERVICE-ÅBNINGSTIDER
Mandag – torsdag

kl. 08.30 – 15.45

Fredag

kl. 08.30 – 15.00

Mail:

support@danaweb.dk

Telefon:

5555 5555

Husk, at du er meget velkommen til at maile dine rettelser og opdateringer til os eller kontakte
os, hvis du har spørgsmål.
LEVERINGSTID
Bemærk at der i travle perioder kan være leveringstid på fem arbejdsdage fra, at DanaWeb
har modtaget de konkrete rettelser til, de er udført på hjemmesiden. Drejer det sig om større
grafiske rettelser, kan leveringstiden være op til 10 arbejdsdage.
Send derfor altid rettelserne i god tid.
Vi arbejder altid på at løse opgaverne hurtigst muligt og til din tilfredshed, men du må gerne
være på forkant og sende dine rettelser i god tid.
HUSK AT GEMME DINE OPDATERINGER JÆVNLIGT
Ligesom du på for eksempel Netbank bliver logget ud efter et stykke tid, når systemet ikke har
registreret aktivitet, kan du opleve det samme med dit DanaCMS.
Hvis du eksempelvis sidder og skriver, vil systemet ikke registrere aktivitet, eftersom aktivitet
i systemet betyder, at man skal klikke rundt.
Det vil sige, at du kan risikere, at du bliver logget ud af systemet. Når du så trykker på ”Gem
ændringer”, vil du være logget ud, hvormed dine ændringer vil gå tabt.
Det er derfor vigtigt, at du gør det til en god vane, at du jævnligt gemmer dine ændringer, når
du sidder og arbejder på din hjemmeside.
Gem derfor altid dine opdateringer løbende!
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RART AT VIDE
Herunder er et par vigtige punkter, som er relevante, inden vi gennemgår selve
opdateringsmodulet på din hjemmeside. Bemærk, at vi i starten af denne vejledning har
nævnt nogle punkter, som også er vigtige at vide.
TEKSTER / INDHOLD FRA WORD
Du bør aldrig kopiere tekst direkte fra Word, Excel og andre programmer direkte over i
opdateringsmodulet (editoren). Det skyldes, at de forskellige programmer gemmer deres egne
koder i teksten, som vil skabe konflikter med systemet bag DanaCMS.
Sådan kopierer du tekst (indhold):
1. Kopier din tekst i Word (eller andre programmer) ved at trykke CTRL+A på dit
tastatur. Med denne markerer du hele teksten, hvorefter du trykker på CTRL+C (for at
kopiere teksten). Din tekst er nu kopieret, og du åbner programmet
”Notesblok/Notespad” (som er i Windows). Her benytter du genvejstasten CTRL+V for
at indsætte teksten i ”Notesblok/Notepad”. Din tekst bliver derved ”renset”, og du kan
markere hele teksten igen (CTRL+A), kopiere den (CTRL+C) og klikke ind i tekstfeltet
(editoren) i opdateringsmodulet, hvor du kan indsætte teksten (CTRL+V).
2. Du kan kopiere din tekst i Word (eller andre programmer) ved at trykke CTRL+A på dit
tastatur. Når du har markeret hele teksten, tryk CTRL+C. I opdateringsmodulet finder
du ikonet ”Indsæt fra Word”. Klik på ikonet for at åbne et nyt vindue og indsæt den
kopierede tekst ved at benytte genvejstasten CTRL+V. Du kan derefter trykke på
knappen ”Indsæt”. Din tekst er herved også renset for koder, som Word (eller andre
programmer) har gemt i den kopierede tekst.

Gør det altid til en god vane at gemme dine ændringer jævnligt for at sikre dig mod at skulle
gøre arbejdet om. DanaWeb arbejder selvfølgelig på at sørge for, at vores systemer ikke
logger dig ud hele tiden, men der kan være forskellige elementer, der spiller ind, såsom
strømnedbrud osv. Husk derfor at gemme dine ændringer med jævne mellemrum.
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Kundeservice
Husk, at du altid er velkommen til at kontakte Kundeservice enten på telefon 5555 5555 eller
support@danaweb.dk med dine spørgsmål.
Du kan også finde svar på mange af dine spørgsmål på www.danaweb.dk. Klik ind på
KUNDESERVICE og derefter på SPØRGSMÅL & SVAR.

SÅDAN LOGGER DU PÅ OPDATERINGSMODULET
For at logge på opdateringsmodulet (CM-systemet) skal du skrive din hjemmesideadresse
efterfulgt af /opdater eller /cms. Et eksempel kunne være: www.domæne.dk/opdater eller
www.domænet.dk/cms (altså din egen hjemmesideadresse og derefter /opdater eller /cms).
På den efterfølgende side skal du angive loginoplysninger for komme ind på dit
opdateringsmodul.

Mail:

din mailadresse (angivet i tilsendt brev/mail)

Adgangskode:

din kode

Du bliver herefter bedt om at ændre din kode første gang, du logger på opdateringsmodulet.
Det er her vigtigt, at du vælger en kode, som du kan huske igen, men også at du ikke bruger
en kode, som nemt kan brydes.
Hvis du skulle glemme din kode, kan du sende en mail til support@danaweb.dk. Kundeservice
kan herefter nulstille din kode og fremsende en ny, som du skal bruge til at logge på med og
oprette en ny.
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Når du er logget på dit opdateringsmodul, kommer du altid frem til vinduet og menuen
INDHOLD. Her har du mulighed for at redigere tekst m.m. på din hjemmeside. Læs mere om
dette længere fremme i vejledningen.
SIKKERHED OMKRING KODER
Hvis du skulle glemme din kode og har brug for at få den nulstillet hos Kundeservice, skal det
bemærkes, at Kundeservice kun fremsender mailen til den mailadresse, som er oplyst til os og
står i vores interne system.
Husk derfor altid at informere DanaWeb, hvis du får ny mailadresse.
Når Kundeservice har nulstillet din kode, vil du igen - første gang du logger på - skulle angive
en ny kode efter eget valg.

SPROGFUNKTION
Hvis du har din hjemmeside på flere sprog end dansk – eller eksempelvis forskellige
underafdelinger - skal du kun logge på ét opdateringsmodul for at redigere dine sider.
Når du logger på opdateringsmodulet, vil du inde i CMS-modulet (hvis du har mere end ét
sprog på din side) have mulighed for at vælge hvilket sprog, du skal redigere på.

Hvis du har flere sprog, vil du i højre øverste hjørne finde versionerne som vist i punkt 1. Her
klikker du på drop-down-menuen for at vælge, om det skal være dansk, engelsk, afdeling 1
eller afdeling 2 osv. Herefter får du de sider frem, som hører til den pågældende side.
I forbindelse med sprogfunktionen skal du bemærke, at du på den danske side (standardsiden)
kan tilføje interne links til sider på de andre sprogsider.
Hvis du skulle have spørgsmål i den forbindelse, er du altid velkommen til at kontakte
Kundeservice enten på telefon 5555 5555 eller mail support@danaweb.dk.
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OPRET NY SIDE / NYT MENUPUNKT PÅ HJEMMESIDEN

I toppen af ”Indhold” finder du knappen ”Opret nyt menupunkt”, som du skal bruge for at
oprette nye sider/menupunkter.
Når du har klikket på ”Opret nyt menupunkt”, får du følgende skærmbillede frem:

På denne side finder du i punkt 1 følgende faneblade: Indstillinger, Avanceret, Billedgallerier,
Sortering Søgeoptimering og Slet side. Disse faneblade bruges til at ændre indstillinger for de
pågældende sider/menupunkter.
I punkt 2 angives følgende oplysninger:
Sidenavn: Navnet på siden/menupunktet
Undermenu til: Her angives, om det skal være en hoved- eller undermenu.
Deaktiveret: Her vinger du af, hvis siden ikke skal vises på hjemmesiden. Hvis den skal vises,
så fjerner du fluebenet igen.
Klikbar: Her vinger du af, hvis din side/menupunkt skal være klikbar. Hvis man ikke skal
kunne klikke på menupunktet, fjerner du fluebenet i dette felt.
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Startside: Her vælger du, om siden skal være startside eller ej. Hvis det er startsiden, er det
altid den første side, som du kommer til, når du skriver domænet.
Modul: Her kan du vælge, om der skal tilknyttes et modul. Du kan vælge mellem nyhedsbrev,
gæstebog eller sitemap. Hvis der ikke skal være et modul, vælger du blot ”Intet modul” i dropdown. Bemærk, at hvis du har tilkøbt Kalender eller Nyhedsmodul, vil du kunne vælge
Kalender eller Alle nyheder for at tilknytte disse til siden.
Herefter kan du klikke på ”Gem ændringer” eller ”Gem og afslut”. Hvis du trykker på
”Gem ændringer”, forbliver du på selve siden. Hvis du trykker på ”Gem og afslut”, gemmer
du ændringerne og kommer tilbage til INDHOLD.
Tillykke! Du har nu oprettet din første side/menupunkt på hjemmesiden.
DE TRE IKONER PÅ INDHOLD

På siden ”Indhold” kan du rette indholdet på de forskellige hjemmesider. Det gør du ved at
trykke på ikonet ”Indhold”. Du har også mulighed for at rette på selve
menupunktet/opsætningen af siden. Det gør du ved at trykke på ikonet ”Indstillinger”. Du
kan også slette de enkelte sider/de enkelte menupunkter. Det gør du ved at trykke på ”Slet”
ud for den enkelte side.
OBS! Når du sletter en side, skal du være 100% sikker. Når du først har slettet siden, skal den
genskabes med en backup (restore), som betyder, at alle andre rettelser på andre sider også
vil gå tabt. Tænk dig derfor altid om en ekstra gang, inden du sletter en side.
Indhold: Tryk her for at rette på de enkelte sider.
Indstillinger: Tryk her for at rette i menuen.
Slet: Tryk her for at slette de enkelte sider.
Husk, at vi anbefaler, at du kun bruger ”Slet”, hvis du er 100% sikker på, at siden skal
slettes. Når siden er slettet, er alt indhold væk.
Længere fremme i vejledningen kan du læse mere om punktet ”Indstillinger” samt
”Indhold”.
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SLET EN SIDE / ET MENUPUNKT
Hvis du på et tidspunkt ønsker at slette en side, kan du gøre dette på to måder.

Dels kan du slette en side ved, at du uden for sidens navn (til højre) klikker på ”Slet” (punkt
1). Du bliver herefter bedt om at bekræfte, om du ønsker at slette siden. Hvis ja, skal du
klikke på ”Ok”.

Dels kan du slette en side ved, at du uden for sidens navn klikker på ”Indstillinger”, hvorefter
du får ovenstående skærmbillede frem. I toppen finder du fanebladet ”Slet side” (punkt 1).
Når du klikker på dette faneblad, bliver du spurgt, om du ønsker at slette siden. Hvis ja, skal
du klikke på ”Ok”.
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CMS VÆRKTØJETS HOVEDMENU
I venstre side af skærmbilledet findes hovedmenuen i CMS-værktøjet (også kaldet
opdateringsmodulet). Det er her, du kan klikke ind på de forskellige hovedpunkter, såsom
Indhold, Billeder & Medier m.m.
Vær opmærksom på, at hovedmenuen i venstre side kan se forskellig ud fra hjemmeside til
hjemmeside. Det kommer an på, om du for eksempel har tilkøbt andre produkter såsom
Produktbestilling, Produktfremvisning, Multilogin etc.
I alle hovedmenuer finder du altid følgende menupunkter:
Indhold, Billeder & Medier, Kommunikation, Opsætning, Hjælp
og Log af.
INDHOLD
Under dette menupunkt finder du alle de sider, som er tilknyttet din
hjemmeside. Det er også her, at du kan rette sidens indhold, rette
menuens navn eller slette siden. Det gør du via en af følgende
knapper i højre side af skærmen:

BILLEDER & MEDIER
Det er i dette menupunkt, du uploader billeder og mapper til dit billedarkiv, opretter gallerier,
uploader billeder til gallerierne samt har mulighed for via Billedmanipulation at gøre dine
billeder i Billedarkiv mindre.
KOMMUNIKATION
I dette menupunkt finder du administration for Gæstebogen, Kontaktformular, Nyhedsbreve,
og Nyhedsbrevmedlemmerne. Derudover finder du også linket til Statistikværktøjet
(MetaTraffic) på din hjemmeside, hvor du kan se hvor mange besøgende, der er på din
hjemmeside, hvilke sider der bliver besøgt, hvilke steder der linker til din side osv.
OPSÆTNING
I dette menupunkt kan du opdatere oplysninger om telefon, mail m.m., angive sproget i CMSværktøjet, ændre din kode til login på CMS-værktøjet samt angive en titel, beskrivelse og
søgeord for din hjemmeside (husk, at søgeord i dette menupunkt ikke er ensbetydende med,
at din hjemmeside er søgeoptimeret og får en god placering på for eksempel Google).
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HJÆLP
Her vil det være muligt at søge hjælp til at rette på hjemmeside. Hvis du ikke finder svar på
dine spørgsmål, så kontakt venligst Kundeservice på telefon 5555 5555 eller mail
support@danaweb.dk.
LOG AF
Dette menupunkt betyder, at du logger af CMS-værktøjet.
Derudover kan du have andre menupunkter i din venstre side af CMS-værktøjet. Det kan være
følgende – alt efter, hvad du har tilkøbt til din hjemmeside:







Flashbanner
Login System
Infobox (bemærk denne er ofte aktiv på hjemmesiderne)
Nyheder
Google Map
Og meget mere …

FLASHBANNER
Hvis du har købt flash til din hjemmeside (skiftende billeder), kan disse være sat op i vores
Flashbanner (også kaldet CMS Flash). Det betyder, at du selv kan uploade og fjerne billeder.
Se en beskrivelse af, hvordan dette modul benyttes længere fremme i denne vejledning.
LOGINSYSTEM
Hvis du har enkelt- eller multilogin på din hjemmeside (beskyttelse af sider med login), kan du
i dette menupunkt vælge hvilke sider, der skal beskyttes med login, oprette brugere og tildele
adgang til brugerne. Se en beskrivelse af, hvordan dette produkt benyttes længere fremme i
vejledningen.
INFO BOX
Dette menupunkt er aktivt, hvis der er oprettet en eller flere infobokse på din hjemmeside. Det
kan eksempelvis være et felt i bunden, siden, toppen osv. I dette felt kan der blandt andet stå
adresse og vigtige informationer.
GOOGLE MAP
Dette menupunkt er aktivt, hvis der er oprettet Google Map på din side, og du har købt
produktet til selv at kunne ændre og håndtere Google Map på siden.
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Der findes flere forskellige produkter, som kan tilkøbes til din hjemmeside. Hvis du ønsker
dette eller har spørgsmål, så kontakt venligst vores Marketingafdeling på telefon 5555 5555
eller på mail info@danaweb.dk. Du kan også læse mere om vores mange produkter på
www.danaweb.dk.

BILLEDER OG FILER PÅ DIN HJEMMESIDE
Du skal altid uploade billeder og filer på din hjemmeside som det første. Det er også en god
idé, at du beskærer dine billeder, inden du uploader dem – eller at du efterfølgende benytter
Billedmanipulation til at beskære billederne. På den måde undgår du, at dine billeder er for
store eller tager for lang tid at indlæse på hjemmesiden.
Du uploader dine billeder og filer i menupunktet Billeder & Medier. Hvis du skal bruge
billederne sammen med teksterne eller for eksempel har PDF-filer, du skal linke til, skal du
uploade filerne til Billedarkiv.
INDSÆTTELSE AF BILLEDER
Der er to måder at indsætte billeder på din hjemmeside:
Du kan indsætte selve billedet på siden sammen med for eksempel teksten, eller du kan gøre
brug af gallerifunktionen. Ved begge metoder skal man altid først uploade billederne til
serveren, før de kan komme ind på selve hjemmesiden.
Du finder både Billedarkiv og Billedgalleri under menupunktet Billeder & Medier.
Vi anbefaler, at du altid beskærer billederne i den rette størrelse, hvis du indsætter dem
sammen med teksten. Hvis billedet skal placeres ved siden af teksten, vil en størrelse mellem
200 – 300 pixel i bredden være passende. Du kan ikke komprimere dit billede ved at trække i
det. Det vil stadig fylde det samme, som da du uploadede det, men vil se forkert ud på siden. I
nogle tilfælde vil det se ”grynet” ud.
Hvis du ikke har Photoshop eller et andet billedredigeringsværktøj på din computer, kan du
benytte Billedmanipulation i CMS-værktøjet til at beskære dine billeder. Læs mere om
Billedmanipulation længere fremme i denne vejledning.
Bemærk, at der findes en række gratis billedredigeringsprogrammer på nettet, som kan bruges
til at beskære dine billeder.
Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Kundeservice på
telefon 5555 5555 eller på mail support@danaweb.dk.
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BILLEDER & MEDIER

Når du klikker på menupunktet ”Billeder & Medier”, får du ovenstående skærmbillede frem.
1. Billedarkiv. Her kan du gennemse eksisterende billeder og uploade nye. Det er her, du skal
uploade billeder, når du ønsker at indsætte billeder på de enkelte sider sammen med teksten.
Det er ligeledes her, du uploader filer såsom .pdf, .doc, .xls m.m. Vi anbefaler, at du
eksempelvis opretter en mappe, som hedder pdf-filer (eller benytter mappen Dokumenter), så
du altid ved, hvor dine forskellige filer er henne. Det er vigtigt, at du ikke opretter en mappe
med navnet PDF, da det skaber problemer i systemet.
2. Billedmanipulation. Du kan benytte dette menupunkt til at ændre på størrelsen af de
billeder, som findes i dit billedarkiv. Det er en god idé, hvis du skal have sat billederne ind
sammen med din tekst (for eksempel i en tabel). Du har mulighed for at angive en størrelse i
bredden eller højden, hvorefter programmet beskærer billedet. Det udregner selv højden eller
bredden på billedet, når du har valgt en størrelse på en af disse. Du kan alternativt også
benytte Photoshop eller et andet billedredigeringsværktøj og efterfølgende uploade de
beskårede billeder til Billedarkiv.
3. Medieupload. Du kan her uploade video, lydfiler og flashfiler, som du ønsker at gøre brug
af på din hjemmeside. Det kan være filer såsom .swf (flash), .mp3 (lyd), .avi (video).
4. Gallerioversigt. Du får her en oversigt over de gallerier, du har oprettet på din
hjemmeside. Du har mulighed for at redigere i eksisterende gallerier og galleribilleder.
5. Opret galleri. Du kan her oprette nye gallerier til din hjemmeside.
6. Upload billeder. Det er her, du klikker, for at uploade billeder til eksisterende gallerier.
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Længere fremme kommer vi ind på, hvordan du uploader dine billeder og filer til hjemmesiden,
samt hvordan eksempelvis billeder indsættes og eventuelle gallerier tilknyttes.
BILLEDARKIV
Hvis du ønsker at indsætte billeder/billedet på dine sider sammen med teksten, skal du som
tidligere nævnt uploade billederne/billedet til dit billedarkiv.
Du finder dit billedarkiv ved at trykke på menupunktet ”Billeder & Medier” ude i venstre
side. Når du kommer ind på siden ”Billeder & Medier”, skal du klikke på ikonet ”Billedarkiv”.
Billedarkivet er, som navnet siger, dit arkiv for dine billeder. Det er her, du uploader billeder
til brug på de enkelte sider, uploader forskellige filer til brug på hjemmeside - eksempelvis
PDF, Word og Excel.
I billedarkivet er der to mapper med navnene ”Roden” og ”Documents”. Disse to mapper
kan du ikke slette. Du har mulighed for at oprette nye mapper, hvortil du kan uploade billeder
eller filer. De mapper, som du selv opretter, kan du også slette efterfølgende.

I ovenstående skærmbillede befinder du dig i fanebladet ”Mappe/fil-oversigt”, hvor du kan
skabe sig et overblik over hvilke filer, du har oprettet.
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OPRET NY MAPPE

For at oprette en ny mappe skal du trykke på fanebladet ”Opret mappe”. Herefter får du
ovenstående skærmbillede frem.
1. Angiv mappenavn: Her angiver du, hvad navnet på din mappe skal være. Det kan
eksempelvis være pdf-filer, Redigerede billeder osv. Det er vigtigt, at du ikke opretter en
mappe med navnet PDF, da det skaber problemer i systemet. Du kan i stedet kalde
den for ”PDF-filer”.
2. Tryk på ”Opret mappe”.
Du har nu oprettet en mappe, hvor du kan uploade billeder eller andre filer til.
UPLOAD BILLEDER OG FILER TIL DINE MAPPER

For at uploade billeder og filer i dine mapper, klikker du på fanebladet ”Multiupload filer”. Du
får ovenstående skærmbillede frem. Bemærk, at første gang du trykker på ”Multiupload filer”,
bliver der installeret et lille program på din computer, så du får mulighed for at trykke på
knapperne i punkt 2.
1. Vælg venligst, hvilken mappe du ønsker at uploade filer til: Her trykker du på dropdown-listen og vælger den mappe, som du ønsker at uploade dine billeder eller filer i.
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2. Tryk herefter på knappen ”Gennemse”. Du får herefter følgende skærmbillede frem:

2. Et nyt vindue åbner, hvor du kan finde billeder eller filer på din computer. Her vælger du
den mappe, hvori du har billederne.
3. Du kan evt. højreklikke på ikonerne og gøre dem større, så du bedre kan se, hvilke billeder
du ønsker at uploade. Du kan klikke på et eller flere. Hvis du skal vælge flere forskellige
billeder, kan du benytte CTRL-knappen på dit tastatur, mens du klikker på billederne. Når du
er klar til at gå videre til at uploade billederne, trykker du på ”Open” eller ”Åbn”. Du får
herefter nedenstående skærmbillede frem:
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Du kommer tilbage til fanebladet ”Multiupload filer”, og her er en liste over de filer, som du har
valgt. Under dem står der ”venter”. Du skal nu trykke på knappen ”Start upload” (punkt 1) for
at uploade filerne til den ønskede mappe.

Når du har trykket på ”Start upload”-knappen, begynder systemet at uploade dine filer. Der
kommer til at stå ”Uploader”, og en streg angiver hvor lang tid, der er tilbage. Når alle filer er
uploadet, vil du kunne se disse i oversigten.
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For at vende tilbage til fanebladet ”Mappe/fil-oversigt” vil du kunne se dine uploadede billeder
eller filer i dine mapper her. I punkt 1 kan du se de filer, som lige er uploadet til systemet.
Der står i højre side dato for, hvornår de er uploadet, og hvor meget den enkelte fil fylder. I
punkt 2 har du mulighed for at slette de pågældende filer ved at trykke på ”x”. Husk, at hvis
du har slettet filen, er den væk. Du skal uploade den igen, hvis du ønsker at gøre brug af den.
Filnavn
Vi anbefaler, at du ikke benytter danske bogstaver eller specieltegn i dine filnavne, samt at du
undgår mellemrum i navnet på dine filer. Hvis du for eksempel har en fil, som på din computer
hedder ”Firmaets 10 års fødselsdagsfest 2011.jpg”, skal du navngive filen på følgende måde,
før du uploader den: ”Firmaets_10_aars_foedselsdagsfest_2011.jpg”.
Det er ligeledes altid en god idé at navngive dine filer med et navn, som beskriver, hvad der
gemmer sig bag billedet eller filen. Det vil være med til at forbedre din søgeoptimering, hvis
dine filer også navngives. Læs mere om dette i vores søgeoptimeringsvejledning.
Hvis du har spørgsmål til, hvordan du uploader dine billeder eller filer til Billedarkivet, er du
altid velkommen til at kontakte Kundeservice på telefon 5555 5555 eller mail
support@danaweb.dk.
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BILLEDMANIPULATION
Det er vigtigt at være opmærksom på, at de billeder, som du skal bruge på din hjemmeside, er
beskåret og komprimeret. Hvis du eksempelvis uploader et billede, som du lige har taget med
dit digitalkamera, vil det altid være meget stort – og alt for stort til at blive vist på
hjemmesiden. Hvis du vælger at benytte et billede, som for eksempel er 1-3 MB, vil det altid
tage noget tid, før billedet bliver indlæst på hjemmesiden.
Du bør derfor altid beskære de billeder, som du ønsker at bruge på hjemmesiden. Både af
hensyn til den tid det tager at indlæse billederne, men også af hensyn til billedkvaliteten.
Du kan beskære og komprimere billederne i eksempelvis Photoshop eller andre
billedredigeringsprogrammer. Hvis du ikke har et billedredigeringsprogram på din computer,
kan du beskære billederne via CMS-værktøjet. Det gør du ved hjælp af Billedmanipulation.

Du finder Billedmanipulation i menupunktet ”Billeder & Medier”. Herefter klikker du på
Billedmanipulation (punkt 2).
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Når du har klikket på ”Billedmanipulation”, får du ovenstående skærmbillede frem. Her kan
du se alle de filer og billeder, du har uploadet til dit Billedarkiv.
Vi anbefaler, at du evt. først opretter en mappe, som eksempelvis hedder redigerede billeder
eller lignende i Billedarkiv.

Når du har klikket på det billede, som du ønsker at beskære (punkt 1), får du i bunden
billedet frem, og du får mulighed for at angive følgende:
Destinationsfolder: Du vælger hvilken mappe det nye billede, du opretter (beskæringen),
skal gemmes i.
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Angiv nyt navn: Her angiver du, hvad filen skal hedde. Rent søgemæssigt er det altid en god
idé at angive et navn på billedet, som fortæller, hvad det er, og hvor der indgår et søgeord.
Angiv ny bredde: Her angiver du en ønsket bredde. Hvis det er et billede, som skal vises
sammen med tekst, anbefaler vi en bredde på 200 – 300 pixel.
Angiv ny højde: Hvis du i stedet ønsker, at dit billede skal have en bestemt højde, angiver du
det her. Bemærk, at du enten kun kan vælge bredde eller højde. Systemet regner herefter ud,
hvad højden/bredden skal være ud fra dit valg.
Herefter trykker du på ”Udfør resize” (punkt 3). Dit billede bliver nu beskåret og gemt i den
ønskede mappe med det nye navn.
Du kan herefter finde det nye billede i den angivne mappe, når du efterfølgende skal indsætte
det sammen med eksempelvis din tekst.
Husk, at hvis du for eksempel har Photoshop eller et andet billedredigeringsværktøj på din
computer, kan du også benytte disse programmer til at gøre dine billeder mindre og gemme
billeder i et format til brug på hjemmesiden. Husk, at du skal beskære billeder, før du uploader
dem til dit billedarkiv.
Billedformat
Følgende billedformater anbefales til brug på hjemmesiden: JPG/JPEG, GIF (grafiske ikoner,
tegninger m.m.). PNG kan også benyttes, men vær opmærksom på, at nogle af de gamle
browsere for eksempel ikke kan vise gennemsigtighed i PNG-filer. Du kan IKKE gøre brug af
Bitmap- og TIFF-formatet på din hjemmeside.
Når billederne er uploadet til dine mapper, og du har beskåret dem på den ene eller anden
måde, kan du gå tilbage til menupunktet Indhold og vælge ”Rediger” på den side, hvor du
ønsker at indsætte billedet.
Eksempler på gratis billedbehandlingsprogrammer:












PhotoFiltre
GIMP
GIMPshop (bygger på GIMP, men minder om Photoshop)
Online Image Resizer
PIXLR
Paint.net
PhotoPlus
Artweaver
Pixia
Photobie
Picasa

Søg efter programmerne på Google, eventuelt under ”Gratis billedbehandlingsprogrammer”.
Bemærk, at DanaWeb yder ikke support på brugen af disse billedbehandlingsprogrammer.
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INDSÆT BILLEDER PÅ DINE SIDER
For at indsætte de billeder, som du nu har beskåret, klikker du på menupunktet ”Indhold” i
venstre side. Her vil du kunne se alle de sider, som er på din hjemmeside. Find den side, hvor
du vil indsætte billederne. Det kunne for eksempel være en side, hvor du vil have billeder af
dine ansatte på. Det kan også være, at du gerne vil have et billede til at illustrere dine
budskaber i teksterne.

Til højre ud for den side, som du ønsker at indsætte billedet på (eksempelvis Medarbejder),
vælger du ”Indhold”. Læs længere fremme i denne vejledning om, hvordan du indsætter
billederne.
BILLEDER I GALLERI
Som nævnt før kan du også indsætte dine billeder i galleri og vise dette på din hjemmeside.
Det første du skal gøre er at oprette et galleri. Det gør du ved at gå ind i menuen Billeder &
Medier og derefter trykker du på ”Opret galleri” (punkt 5).

24

DANAWEB A/S | Herlev Hovedgade 201 B | 2730 Herlev | (+45) 5555 5555 | (+45) 44 52 16 01 | info@danaweb.dk | www.danaweb.dk

CMS-vejledning til DanaCMS 2.5.1 v.1
Sidst opdateret den: 04-02-2015

Når du har klikket på ”Opret galleri”, får du nedenstående skærmbillede frem:

Du skal udfylde følgende punkter, når du skal oprette et nyt galleri:
Angiv navn for galleri: Her skriver du navnet på galleriet (punkt 1).
Vis galleriet som: I drop-down-menuen kan du vælge, om galleriet skal vises som galleri
eller som produkter. Hvis du vælger ”produktvisning”, vil billederne stå under hinanden i en
kolonne og evt. tekst vil stå til højre for billedet. Hvis du vælger ”galleri”, vil der være et antal
billeder på en række, og evt. tekst vil stå under billederne.
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Vælg side: Her vælger du hvilken side, du ønsker at tilknytte galleriet.
Deaktiveret: Her kan du vælge, om dit galleri skal være aktivt eller deaktiveret.
Herefter trykker du på ”Opret nyt galleri” (punkt 3). Tillykke - du har nu oprettet et nyt
galleri.

Når du har oprettet galleriet, kommer du frem til ovenstående skærmbillede. Du skal nu
uploade billeder til dit galleri.
Punkt 1: Oversigt over billederne i dit galleri.
Punkt 2: Indstillinger for dit galleri (navn og hvilken side det er tilknyttet på). Det samme
skærmbillede får du, når du opretter et galleri.
Punkt 3: Upload billeder. Her klikker du for at uploade nye billeder til dit galleri.
Punkt 4: Slet galleri. Klik her, hvis du ønsker at slette dit galleri.
Punkt 5: Her kan du vælge mellem dine forskellige gallerier.

For at uploade billeder til dit galleri, skal du klikke på fanebladet ”Upload billeder”.
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Det første, du skal vælge, er, hvordan du ønsker billedet beskåret Du skal derfor klikke i dropdown-menuen (punkt 1).
Du kan vælge beskæringen ud fra toppen, midten og bunden. Vi anbefaler dig at prøve dig
frem. Den beskæring, du vælger her, er beskæringen af thumbnailen (det lille billede), som
vises i galleriet før, du klikker for at se det stort.
UPLOAD BILLEDER TIL DIT GALLERI

Klik på ”Gennemse” (punkt 1). Når du har gjort dette, åbner et nyt vindue. Her kan du finde
billeder på din computer. Du kan holde CTRL-knappen nede, mens du klikker på flere
forskellige billeder. På den måde kan du vælge flere billeder ad gangen. Når du har valgt dine
filer, så tryk på ”Open” eller ”Åbn” (punkt 3).
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Du er nu klar til at starte upload af dine billeder. Klik på ”Start upload”.

Dine billeder vil herefter blive uploadet til galleriet.
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Når dine billeder er uploadet, kommer du tilbage til fanebladet ”Oversigt”. Her kan du vælge,
hvordan sorteringen af billederne skal være. Du kan redigere billederne (indsætte tekst m.m.)
samt slette billeder.
I punkt 1 kan du trykke på ”Rediger” eller ”Slet” under hvert enkelt billede. Hvis du trykker på
”Slet”, bliver billedet slettet fra galleriet. Hvis du trykker på ”Rediger”, får du nedenstående
skærmbillede frem:

Når du har trykket på ”Rediger” under hvert billede, får du ovenstående skærmbillede frem.
I punkt 1 kan du angive overskrift, beskrivelse og flytte billedet fra et galleri til et andet.
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Overskrift: Her kan du angive en overskrift for det pågældende billede.
Beskrivelse: Her kan du skrive en beskrivelse af, hvad vi ser på billedet.
Vælg galleri: Her kan du vælge hvilket galleri, billedet skal høre til.
Herefter kan du klikke på ”Rediger billede” (punkt 3). Du kan også vælge at vende billedet,
slette det eller gøre det sort/hvid i punkt 2 (til højre).
Når du har klikket på ”Rediger billede”, kommer du tilbage til fanebladet ”Oversigt”.

Til højre under hvert billede finder du en lille boks. Her kan du vinge af. Du kan vinge flere
billeder af ad gangen, eller du kan klikke på ”Marker alle” (punkt 2). Du har mulighed for at
flytte flere billeder ad gangen på denne måde ved at vælge i drop-down-menuen uden for ”Flyt
markerede til”, og så derefter trykke på knappen ”Flyt”.
Du kan også markere flere billeder ad gangen i oversigten og slette dem eller vælge at
markere alle billeder ved at klikke på ”Marker alle” (punkt 2). Det gør du ved at klikke på
knappen ”Slet markerede” (punkt 3).
SORTERING AF BILLEDERNE I GALLERIET
Du kan trække billederne rundt ved at klikke med musen og trække. Du kan på denne måde
vælge, hvordan rækkefølgen skal være. Når du har fundet den korrekte rækkefølge, trykker du
på knappen ”Gem sortering” (punkt 4).
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SÅDAN VIL DIT GALLERI SE UD PÅ SELVE HJEMMESIDEN
Når du har oprettet dit galleri, uploadet billeder og tilknyttet det på en af siderne, vil det se
sådan ud:

I ovenstående eksempel er billederne sat op som galleri. Overskriften og beskrivelsen kommer
i eksemplet ikke under billedet, men når du klikker på billedet for at se det større.
Du kan også vælge, at dit galleri skal vises i ”Produktvisning”, hvormed det vil se ud på
følgende måde:

Teksten til dit billede vil stå i højre side. Vi kan anbefale, at du bruger ”Produktvisning” i dit
galleri, hvis du ønsker at vise produkter, som dine besøgende kan købe via din hjemmeside
eller i din butik.
Gallerierne placeres altid under din tekst på siden.
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Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Kundeservice på telefon 5555
5555 eller på support@danaweb.dk.
UPLOAD FILER TIL MEDIEUPLOAD
Hvis du på din hjemmeside skal vise film (video), musik (lyd) eller flashfilm og flashfiler, skal
du uploade dem under Billeder & Medier og herefter under menupunktet ”Medieupload”.

Ved at trykke på ”Gennemse” åbner et nyt vindue, hvor du kan finde filerne på din egen
computer. Find filerne og tryk på ”Åbn”. Herefter skal du trykke på ”Start upload” for at
uploade filerne til Medieupload. Læs mere herunder.

INDSÆTNING AF VIDEO OG LYD
Der er mulighed for at indsætte korte videoklip og lydfiler (musik) på din hjemmeside. Det gør
du ved at trykke på Billeder & Medier, og her vælger du punktet ”Medieupload”.
FILTYPER
Følgende filtyper er bedst at bruge i forbindelse med video/film: flash video (FLV) eller AVI.
Husk også, at filerne ikke skal være for tunge, fordi de skal loades, før de kan afspilles på
hjemmesiden. Dine brugere bliver ikke lang tid og venter ikke på at indlæse et klip på 4
minutter. Der er også mulighed for at uploade dine film til eksempelvis www.youtube.com
samt kopiere linket derfra og indsætte det på din hjemmeside. Vi anbefaler, at du som
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udgangspunkt benytter denne løsning. Læs længere fremme i denne vejledning om, hvordan
du indsætter en video fra www.youtube.com på din hjemmeside.
I forbindelse med musikfiler (lydfiler), skal du benytte MP3. Vi anbefaler dette, da vi har
oplevet, at de andre lydformater ikke altid virker på eksempelvis Mac.

Når du har klikket på ”Medieupload”, får du ovenstående skærmbillede frem. Du vil her få en
oversigt over hvilke filer, der er uploadet til Medieupload (punkt 1). For at uploade en kort
film eller en lydfil (.flv, .avi og .mp3) trykker du på ”Gennemse” (punkt 2).

Herefter finder du filen på din computer og trykker på ”Open”/”Åbn” (punkt 2).
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Dine valgte filer vil blive placeret nederst (punkt 1) og være klar til at blive uploadet til
Medieupload. Du trykker herefter på ”Start upload” (punkt 2), og nu er filen i dit Mediearkiv
under Medieupload.
Når dine filer er uploadet til Medieupload, kan du indsætte dem på din hjemmeside ved at gå
til menupunktet Indhold i venstre side. Her vælger du, hvilken side din film eller lyd skal
afspilles fra. Tryk på ”Indhold” (ligesom når du skal rette tekster m.m.). Se nedenstående
skærmbillede:

I det nye vindue, der åbner sig, skal du trykke på ”Rediger”, som du finder i øverste højre
hjørne. Du har nu mulighed for at ændre i indholdet i teksten.
Du klikker på ikonet ”Medie”. Herefter åbnes et nyt vindue ”Medie” (punkt 2). Her kan du
trykke på den lille gule mappe (punkt 3) for at finde dine filer frem.
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Et nyt vindue åbner sig (Asset manager). Her får du adgang til dine filer under Billede &
Medier. For at indsætte en video skal du klikke i drop-down-listen og finde ”Medieupload”
(punkt 1). Herefter får du adgang til dine filer (punkt 2). Der vil ikke vises et eksempel af filen
til højre, da det ikke er en billedfil. Når du har valgt den fil, som du ønsker at indsætte, klikker
du på ”Vælg”.
Du kommer tilbage til følgende skærmbillede:

I ”Source”/”Sti” vil stien til den ønskede fil nu være angivet. Du skal derudover angive
følgende:
Bredde: Her angives i pixel, hvor bred filmen skal være. Du kan vælge at have
standardstørrelsen, men det er selvfølgelig bedst at vælge den størrelse, som filmen er lavet til
(hvis det er en film). Du skal også angive højden. Højde og bredde angives i pixel.
Højde: Som nævnt ovenover skal højden også angives, og den angives i pixel.
Auto start: Her vælger du, om filmen skal starte, når brugeren kommer ind på siden, eller om
man selv skal klikke på start.
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Vis kontrolknapper: Her skal du vinge af, hvis du ønsker at start, stop m.m. skal vises i
filmen- altså at dine brugere skal have mulighed for at trykke på start og stop.
Loop video: Her skal du angive, om filmen skal ”spoles” tilbage, når den er slut. Ving af, hvis
det er tilfældet.
Du er herefter klar til at trykke på ”Indsæt” (punkt 2). Tillykke - du har nu indsat dit første
videoklip.

Du benytter ovenstående måde til både at indsætte lyd og videoklip på hjemmesiden. Hvis du
for eksempel skal indsætte videoklip, som er lavet i flash, skal du benytte ikonet ”Flash” i
stedet. Se hvordan længere fremme i denne vejledning.
Hvis du har spørgsmål til indsættelse af lyde og video filer på din hjemmeside, er du
velkommen til at kontakte Kundeservice med dine spørgsmål på telefon 5555 5555 eller mail
support@danaweb.dk.

INDSÆTTELSE AF FLASH
For at indsætte en flashfilm eller -fil på din hjemmeside, skal du altid først uploade filen. Det
skal være .swf-format for, at du kan benytte editorens værktøj til at indsætte filen.
DanaWeb anbefaler, at du uploader flashfilen til Medieupload. Det er også muligt at uploade
den til en mappe i eksempelvis Billedarkiv.
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Når du skal indsætte en flashfil på din side, skal du åbne den side, som du ønsker, den skal
vises på. Her trykker du på ”Rediger” til højre for overskriften. Nu kan du klikke dig ind i
editorens område. Du vælger, hvor du ønsker, din flashfil skal indsættes, og klikker dernæst
på ikonet ”FLASH” i toppen (markeret med rød farve i ovenstående skærmbillede).
Du får herefter et lille vindue frem, som hedder ”Indsæt Flash”.
I ovenstående skærmbillede har du mulighed for at klikke på det lille mappeikon i øverste
højre hjørne (punkt 1). Når du klikker her, kommer du frem til dit billedarkiv, hvor du kan
vælge mellem dine mapper og Medieupload. Når du har valgt filen i dit arkiv, kommer du
tilbage til nedenstående skærmbillede:
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Stien til din fil er nu indsat i punkt 1. Derudover er der mulighed for at vælge en bredde,
højde, kvalitet og justering m.m. Når du har valgt filen og sat de forskellige indstillinger,
klikker du på ”Ok” (punkt 2).
Tillykke - du har nu indsat en flashfilm på din hjemmeside. Husk at trykke på ”Gem
ændringer” øverst i højre hjørne for at gemme dine ændringer til siden.
Hvis du har spørgsmål til, hvordan du indsætter lyd, film og flash på din hjemmeside, er du
altid velkommen til at kontakte Kundeservice på telefon 5555 5555 eller på mail
support@danaweb.dk.

INDSÆTTELSE AF TEKST / REDIGERING AF TEKST
For at indsætte tekst (indhold) på dine sider eller redigere i indholdet skal du klikke på
”Indhold” i venstre side. Det er, som tidligere nævnt, her, du får en oversigt over alle dine
sider på hjemmesiden. Du klikker herefter på ”Indhold” til højre for den side, som du ønsker
at redigere eller indsætte ny tekst på.

Når du klikker på ”Indhold” på den pågældende side, åbner der sig et nyt vindue med editoren.
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For at kunne redigere eksisterende tekst samt indsætte ny tekst skal du føre musen henover
tekstfeltet. I højre øverste hjørne af tekstfeltet vil der dukke en tekst op med ”Rediger”
(punkt 1), samt hvornår der sidst er foretaget ændringer. Klik på ”Rediger” for at rette eller
tilføje i indholdet.

Når du har trykket på ”Rediger”, kan du tilføje nyt indhold. I punkt 1 har vi skrevet ny tekst.
Du klikker dig ind i feltet, hvorefter du kan skrive tekst. Du kan også indsætte tabeller,
billeder, lyd, videoklip og meget mere. Du kan læse mere om dette længere fremme i
vejledningen.
Når du er færdig med at tilføje eller rette i indholdet, trykker du enten på ”Gem ændringer”
eller ”Gem ændringer og afslut” (punkt 2). Hvis du trykker på ”Gem ændringer”, forbliver du
på siden. Hvis du trykker ”Gem ændringer og afslut”, kommer du tilbage til menupunktet
Indhold.

39

DANAWEB A/S | Herlev Hovedgade 201 B | 2730 Herlev | (+45) 5555 5555 | (+45) 44 52 16 01 | info@danaweb.dk | www.danaweb.dk

CMS-vejledning til DanaCMS 2.5.1 v.1
Sidst opdateret den: 04-02-2015

I forbindelse med editoren skal du vide, at du kan klikke på menupunkter og komme til denne
side. Du behøver ikke gå tilbage til ”Indhold” for at redigere en ny side. Du kan i stedet
klikke på siden i menuen.
VIGTIGT AT VIDE I FORBINDELSE MED EDITOREN
Det er, som tidligere nævnt, vigtigt, at du husker på, at du ikke må kopiere tekst direkte fra
Word (og andre programmer) direkte ind i editoren. Grunden til det er, at der er gemt koder i
teksten fra Word (eller andre programmer), når du kopierer teksten. Disse koder konflikter
ofte med CMS-værktøjet.
Gør det derfor til en vane, at du kopierer tekst fra Word, indsætter den i Notespad/Notesblok
og kopierer teksten fra dette program ind i opdateringsmodulet. Du kan også kopiere teksten
fra Word og benytter knappen ”Indsæt fra Word” i opdateringsmodulet. Hermed bliver teksten
renset for evt. Word-koder, som kan konflikte med CMS-værktøjets koder.
Indsæt fra Word eller Notespad/Notesblok

For at benytte værktøjet ”Indsæt fra Word” skal du klikke i editoren (i ovenstående
skærmbillede har vi sat teksten op i en tabel). Det vil sige, at du skal klikke i en af cellerne
(punkt 1). Herefter skal du finde værktøjet ”Indsæt” i værktøjslinjen (punkt 2). Du klikker
på ikonet og får tre knapper frem: ”Indsæt”, ”Indsæt fra Word” og ”Paste text”.
Vi anbefaler, at du benytter knappen ”Indsæt fra Word”, eller at du anvender programmet
Notespad/Notesblok.
Husk også at gemme dine ændringer jævnligt, så du undgår at skulle gøre rettelserne om i
tilfælde af strømnedbrud - eller hvis du bliver logget ud af systemet, fordi det ikke har
registreret aktivitet i en længere periode.
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Regne- eller excelark
Hvis du har et Excelark (regneark), skal du vide, at du ikke kan kopiere opsætningen direkte
ind i editoren. For at få den bedste løsning skal du oprette tabellen i editoren og indsætte
teksten i denne.
Editoren kan minde om et, men er ikke et tekstbehandlingsprogram
Det er også vigtigt for dig at vide, at selv om editoren måske minder om eksempelvis Word,
fungerer den ikke altid på samme måde. Du kan for eksempel ikke benytte TAB til at springe
fra celle til celle. Editoren er et værktøj, som gør, at du nemt kan indsætte tekst, billeder og
link på din hjemmeside, uden du har den store baggrundsviden om hvilke html-koder, der skal
benyttes i denne forbindelse.
DE VIGTIGSTE IKONER I CMS-EDITOREN:

I toppen af editoren finder du de forskellige ikoner, som du benytter til at opdatere din
hjemmeside med. Herunder er en beskrivelse af de vigtigste – altså dem, som du normalt
benytter i forbindelse med redigering af din hjemmeside.
Ryd formatering
Dette bruges, hvis du ønsker at fjerne den formatering, som du har
udført på eksempelvis en tekst.
Billedværktøj
Dette ikon bruger du, når du skal indsætte billeder på dine sider. Husk at
beskære billederne inden du indsætter dem sammen med tekst.
Flashværktøj
Dette ikon bruges til at indsætte flashfiler på dine sider.
Mediaværktøj
Dette ikon bruges, når du skal indsætte lyd- eller videofiler. Husk at
uploade dine filer i Medieupload inden du indsætter dem på selve siderne.
Symbol
Dette bruges, hvis du skal indsætte specielle symboler.
HTML tag (kildekode)
Dette bruges til at tjekke html-koden på dine sider.
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Internt link
Dette bruges til at linke internt på din hjemmeside.
Eksternt link
Dette bruges til at oprette link til eksterne sider, filer så som .pdf, .doc
osv.
Indsæt PDF
Dette ikon bruges til at oprette link til PDF-filer på billeder og tekst. Du
kan stadig oprette et eksternt link til en PDF på en tekst eller et billede.
Bogmærkeværktøj
Dette ikon bruges, når du skal oprette et bogmærke, du kan linke ned til
eksempelvis i en lang tekst.
Disse ikoner bruges til at bestemme, om din tekst (indhold) skal være
venstre-, højrestillet eller centreret. Du kan også vælge, om teksten
eksempelvis skal have lige margen.
Punktopstilling
Dette ikon bruges, når du skal oprette en punktopstilling i din tekst.
Paragraph/Typografi
Du bruger dette ikon til at angive, om en overskrift skal være en H1-,
H2- eller H3-overskrift.
Tabel
Dette ikon bruges til at oprette tabeller på dine sider. Du kan benytte
tabeller til at sætte din tekst op sammen med billeder. På den måde kan
du nemmere styre placeringen af dine billeder.
Redigering af tabel
Du benytter dette ikon til at rediger din tabel og cellerne i tabellen.
Typografi
Du kan benytte dette ikon til at ændre tekstens typografi.
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Indsæt-værktøj
Du benytter dette ikon, hvis du for eksempel skal indsætte tekst fra Word
på din side. Kopier teksten og tryk på ikonet. Derefter får du tre
muligheder, hvor du vælger den med W for Word.

INDSÆT BILLEDER PÅ DINE SIDER
Som tidligere nævnt er der to forskellige måder, hvorpå du kan indsætte billeder. Du kan
vælge at benytte gallerier, eller du kan indsætte billeder sammen med tekst.
INDSÆT BILLEDER SAMMEN MED TEKST VED HJÆLP AF BILLEDVÆRKTØJET
Når du har uploadet billederne til Billeder & Medier >> Billedarkiv, kan du indsætte
billederne på dine sider. Du åbner editoren ved at gå til Indhold, og derefter trykker du på
”Indhold” ud for den side, du ønsker at rette på.

For at indsætte billeder skal du først trykke ”Rediger” i øverste højre hjørne. Af hensyn til
søgeoptimeringen anbefaler vi, at du undlader at sætte din tekst og dine billeder op i en tabel.
Du kan i stedet benytte ”Billedværktøjet” til placering af billeder i forhold til teksten.
Benyt kun tabeller sammen med din tekst i de tilfælde, hvor du ikke kan undgå at benytte
tabeller. Det kan eksempelvis være i forbindelse med indhold fra regneark, prisliste osv.
Du klikker i editoren der, hvor du ønsker, at billedet skal være (punkt 1).
Derefter klikker du på ikonet ”Billedværktøjet” i toppen (punkt 2). Når du har klikket her,
åbner der sig et nyt vindue:
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,
Det nye vindue (Billede) er selve ”billedværktøjet”. Du klikker på mappeikonet (den gule
mappe) for at komme frem til ”Billedarkivet” (punkt 1). Når du har klikket på den gule
mappe, åbner der sig et nyt vindue:

I det nye vindue (Asset manager) finder du dine filer, som du har uploadet til Billedarkivet.
Den åbner altid i Roden (punkt 1). Til venstre for punkt 1 kan du oprette ny mappe i
Billedarkivet samt slette en mappe. I dette tilfælde vælger vi et billede i Roden. Vi klikker på
billedet (punkt 2). Da det er et billede, kommer der i venstre side et eksempel frem (punkt
3). Som udgangspunkt vises altid et eksempel af det første billede i din mappe. Du er nu klar
til at trykke på ”Vælg” (punkt 4) for at vælge det billede, som du ønsker, skal være på din
hjemmeside. Når du har trykket på ”Vælg”, kommer du tilbage til nedenstående
skærmbillede:
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I punkt 1 kan vi se, at stien er kommet til. Vi anbefaler dig, at du angiver en ”Alternativ
Tekst” på dit billede. (punkt 2). Det er godt for søgeoptimeringen. Derudover har du i punkt
2 også mulighed for at angive ”Justering”, Bredde”, ”Højde” og om der skal være ramme på
billedet. I punkt 3 angiver du ”Afstanden i top, bund, venstre og højre side af billedet”. Du vil
få eksempler på dine valg i punkt 4. Når du er færdig med at angive afstand, bredde med
mere, trykker du herefter på ”Indsæt” (punkt 5).

Du er herefter tilbage i editoren, hvor du kan se, at dit billede er kommet ind. Du kan nu
skrive den tekst, som du ønsker, skal stå på hjemmesiden samme med billedet. Når alt er,
som det skal være, så trykker du på ”Gem ændringer” (i øverste højre hjørne).
En alternativ løsning kunne være at bruge tabeller til at styre indholdet på din hjemmeside
(tekst og billeder). Vi anbefaler dog, at du kun gør brug af tabeller i det omfang, hvor andet
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ikke er muligt. Søgemaskinernes søgerobotter er ikke glade for tabeller, og af hensyn til din
søgeoptimering er det bedst at anvende ”Billedværktøj” til justering af tekst og billeder.
Ramme på dit billede
Som tidligere nævnt kan du via ”Billedværktøjet” tilføje en ramme om dine billeder. Det kan
anbefales, hvis du eksempelvis har en sort eller hvid baggrund, og baggrunden på billedet har
samme farve.
For at sætte en ramme om dit billede skal du klikke på ikonet for ”Billedværktøjet” og derefter
på knappen ”Ramme typografi” (punkt 1).

Når du har klikket på ”Ramme typografi” (punkt 1), åbnes et nyt vindue ”Ramme”. Her
vælger du, hvordan rammen skal være (punkt 2) samt størrelse på stregen (punkt 3).
Derefter kan du vælge, om der skal være kant om hele billedet eller kun om en del af det
(punkt 4). Det sidste, du skal vælge, er farven på rammen. Du skal klikke på ”Vælg” (punkt
5), hvorefter du får nedenstående vindue frem:
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Når du har klikket på ”Vælg” (punkt 1), kommer der er nyt lille vindue frem med en
farvepalet. Her kan du vælge en farve ved at klikke på den. Du kan også klikke på ”Flere
farver” for at få flere mulige farver. Når du har valgt en farve til din ramme, klikker du på ”Ok”
(punkt 2).

Du kan se et eksempel på, hvordan dine ændringer vil se ud. Når du har foretaget alle
ændringer i forbindelse med placeringen af billedet i forhold til teksten, klikker du på ”Ok”.
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Placeringen af billederne og tilføjelse af rammer på billederne kan se ud som ovenstående på
selve hjemmesiden.
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte Kundeservice
enten på telefon 5555 5555 eller på mail support@danaweb.dk.
INDSÆT BILLEDER I GALLERI
Du har også mulighed for at vise dine billeder i et galleri. Det kan du med fordel gøre, hvis du
har mange billeder, som du gerne vil vise på din hjemmeside. Det kan for eksempel være
billeder af arbejde, som du har udført (før og efter), eller noget helt andet.
Du skal som det første oprette et galleri og derefter uploade billederne til galleriet. Du kan
læse mere om, hvordan du opretter gallerier, uploader billeder og tilknytter gallerierne til dine
sider under afsnittet omkring oprettelse af galleri.

TABELLER
Der kan være flere grunde til, at du ønsker at bruge tabeller på din hjemmeside. Det kan være
en alternativ løsning til at indsætte billeder og tekst på dine sider. Det kan også være, at du
skal oprette tabeller til eksempelvis regnskab eller andet indhold, som skal stilles op i en tabel.
Af hensyn til søgeoptimeringen anbefaler vi, at du kun benytter tabeller i det omfang, hvor du
ikke kan undgå dem. Søgemaskinernes søgerobotter er ikke glade for tabeller, og derfor
anbefaler vi, at du benytter ”Billedværktøjet” til at styrer placering af billeder i forhold til
tekst (læse tidligere i denne vejledning) fremfor at benytte tabeller.
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Bemærk, at du ikke kan kopiere en tabel fra fx Excel ind i editoren og få den til at virke på
samme med måde, som den vil gøre i Excel.
OPRET TABELLER

Du skal først trykke på ”Rediger” i øverste højre hjørne. Herefter kan du indsætte tekst,
billeder og tabeller i editoren. Du placerer dig, hvor du ønsker at indsætte tabellen (punkt 1).
Dernæst klikker du på tabelikonet (punkt 2).
Når du klikker herpå (punkt 2), får du nedenstående mulighed:

Når du har trykket på tabelikonet (punkt 1), åbnes ovenstående vindue. Her kan du vælge at
markere antal rækker og kolonner. Du har mulighed for at indsætte en tabel med 8 rækker x 8
kolonner (punkt 2). Hvis du ønsker at indsætte flere rækker eller kolonner end 8, skal du
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trykke på ”Advanced” (punkt 3). Når du kllikker her, fremkommer nedenstående
skærmbillede:

I ovenstående skærmbillede har du mulighed for at angive et antal rækker og kolonner. Det
gør du i punkt 1. Derudover kan du angive ”celleafstand”, ”Cellemargin”, samt om der skal
være ramme på din tabel. Du vil få vist eksempler på dine ændringer til tabellen i det vindue
(punkt 2). Du har ligeledes mulighed for at angive, om der skal være ”span” på din tabel
(punkt 3). Når du er klar til at indsætte din tabel, trykker du på ”Indsæt” (punkt 4).
Tillykke - du har nu oprettet en tabel på din hjemmeside. Du har herefter mulighed for at
indsætte tekst og billeder i den samt redigere selve tabellen og cellerne.
REDIGER TABELLER
Når du har oprettet en tabel, har du mulighed for at redigere den. Du kan gøre det før eller
efter, du har indsat indhold i din tabel. Det eneste, du skal gøre, er at klikke dig ind i en af
tabellens celler for at aktivere redigeringsværktøjet.
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I ovenstående skærmbillede har vi placeret markøren i en af tabellens celler og venstreklikket
en gang (punkt 1). Herefter er redigveringsværktøjet (rediger tabel) i værktøjslinjen blevet
aktivt (punkt 2). Klik på ikonet og du får nedenstående skærmbillede frem:

Når du klikker på ikonet for at redigere en tabel (punkt 1), får du tre valgmuligheder (punkt
2):
1. Celler
2. Rediger tabel
3. Rediger celle
Celler
Hvis du skal indsætte eller slette rækker og kolonner, skal du klikke på “Celler”.
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Du har nu mulighed for at indsætte nye rækker, flette og slette dem (punkt 1) samt indsætte
flere kolonner, som du også kan flette og slette (punkt 2).
Husk, at du altid skal markere tabellen for at kunne indsætte rækker, kolonner og indhold i
den.
Beskrivelse af mulighederne i ”Celler”:







Indsæt række. Her kan du vælge at indsætte en række over eller under den række,
som du har placeret dig i.
Indsæt kolonne. Her kan du vælge at indsætte en kolonne til højre eller venstre for
den kolonne, som du har placeret dig i.
Flet række. Her kan du forøge eller formindske fletningen af rækkerne.
Flet kolonne. Her kan du forøge eller formindske fletningen af kolonnerne.
Slet række. Her kan du slette dine rækker.
Slet kolonne. Her kan du slette dine kolonner.

Hvis du skal indsætte rækker og kolonner eller slette disse fra din tabel, skal du benytte
værktøjet ”Celler”.
Hvis du har spørgsmål til, hvordan du indsætter eller sletter rækker og kolonner, som du ikke
får svar på i denne vejledning, er du velkommen til at kontakte Kundeservice på telefon 5555
5555 eller på support@danaweb.dk.
Rediger tabel
Hvis du ønsker at angive for eksempel en fast bredde på din tabel, skal du klikke på ”Rediger
tabel”.
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I ovenstående skærmbillede finder du tre faneblade: ”Størrelse” (punkt 1), ”Egenskaber” og
”Typografi”. I fanebladet ”Størrelse” kan du angive en fast bredde, højde m.m. for hele din
tabel (punkt 2-3).
Du kan lade bredde og højde være styret af indholdet, men du kan også gå ind og angive en
fast bredde – enten ved at angive et tal i pixel eller en procentdel. Dertil har du mulighed for
at lade din tabel være tilpasset vinduet.
Vi anbefaler, at du enten lader tabellen være styret af indholdet (standard), eller at du angiver
en størrelse i pixel eller procent.
Når du tilpasser din tabel, kan du trykke på ”Opdater” (hvis du ønsker at fortsætte til de
næste faneblade) eller ”Ok” (hvis du er færdig med at redigere din tabel) i punkt 4.
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I ovenstående skærmbillede ser du mulighederne for at angive forskellige egenskaber på din
tabel. Disse foretages i fanebladet ”Egenskaber” (punkt 1).
Punkt 2: Justering. Her kan du vælge, om tabellen skal være venstre-, højrestillet eller
centreret.
Punkt 3: Margin. Her kan du angive, om din tabel skal have en margen. Du kan angive dette
i pixel. Du kan angive en venstre- (left), højre- (right), top- og bund- (bottom) margen.
Punkt 4: Ramme. Her kan du vælge, om der skal være en border (kant) på din tabel.
Background. Her kan du vælge en farve eller et billede, som skal være baggrund i
din tabel (se mere om disse to under ”Rediger celle”).
Punkt 5: Cell afstand/margin. Her kan du angive i pixel, om der skal være afstand og
margin på dine celler.
Vi beskriver ikke punkterne ”Caption” og ”Summary” i denne vejledning.
Når du har angivet de forskellige egenskaber for din tabel, springer du til punkt 6 og trykker
enten på ”Opdater” eller ”Ok”.
Det sidste faneblad, ”Typografi”, kan du bruge til at angive egne typografier til brug i din
tabel. Det er normalt ikke nødvendigt. Derfor er det ikke beskrevet yderligere i denne
vejledning.
Rediger celle
Hvis du ønsker at angive for eksempel en fast bredde på din celle eller en fast margen, skal du
klikke på ”Rediger celle”. Når du bruger tabeller på din hjemmeside, vil du tit skulle bruge
denne funktion til at tilpasse størrelse, margen og meget mere den enkelte celle, kolonne eller
række.
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Når du har klikket på ”Rediger celle”, vil du få ovenstående skærmbillede frem. Du vil støde på
tre faneblade: ”Størrelse” (punkt 1), ”Egenskaber” og ”Typografi”.
I fanebladet ”Størrelse” (punkt 1) angiver du en bredde og højde på dine celler.
Punkt 2: Bredde. Her kan du vælge at sætte bredden til at blive styret efter indholdet i den
enkelte celle. Du kan ligeledes angive en fast bredde på din celle. Du kan angive bredden
enten i pixel eller procent.
Punkt 3: Højde. Her kan du vælge at sætte højden til at blive styret efter indholdet i den
enkelte celle, eller du kan angive en fast højde. Du kan angive højden enten i pixel eller
procent.
Hver gang, du angiver en egenskab for din celle, skal du springe til punkt 4, hvor du skal
vælge, hvor egenskaberne skal gælde. Du kan vælge mellem:





At
At
At
At

egenskaberne
egenskaberne
egenskaberne
egenskaberne

kun gælder på den enkelte celle
gælder på den pågældende række
gælder på den pågældende kolonne
gælder på hele tabellen

Du vælger i drop-down-menuen, som kommer frem under punkt 4.
Herefter springer du altid til punkt 5, hvor du kan vælge at trykke på ” Opdater” (hvis du skal
angive flere ændringer til dine celler) eller ”Ok” (hvis du er færdig med at redigere dine celler).

55

DANAWEB A/S | Herlev Hovedgade 201 B | 2730 Herlev | (+45) 5555 5555 | (+45) 44 52 16 01 | info@danaweb.dk | www.danaweb.dk

CMS-vejledning til DanaCMS 2.5.1 v.1
Sidst opdateret den: 04-02-2015

Herover ser du skærmbilledet for ”Egenskaber” (punkt 1). Du har mulighed for at angive en
række forskellige egenskaber for de enkelte celler, rækker og kolonner. Det kan for eksempel
være en margen, baggrund osv.
Punkt 2: Lodret justering. Her angives, hvordan teksten/indholdet skal placeres i cellerne –
om den skal placeres i toppen, midten, bunden, eller om den være venstre-, højrestillet eller
centreret.
Punkt 3: Margin. Her kan du angive, om der skal være margin på cellerne. Du angiver
marginen i pixel. Den kan angives både i venstre, højre, toppen og bunden af cellen.
Punkt 4: Mellemrum. Her kan du angive, om der skal være mellemrum i dine celler.
Baggrund. Her kan du angive en farve eller et billede som baggrund i den
pågældende celle. Se beskrivelsen lidt længere fremme i denne vejledning.
Punkt 5: Her vil du få vist et eksempel på, hvordan dine valg vil se ud i tabellen.
Punkt 6-7: Her finder du to knapper ”Tekst typografi” og ”Ramme typografi”. Her kan du
angive formatering for teksten (font, størrelse, farve osv.) og indsætte ramme (farve,
størrelsen osv.). Se ligeledes beskrivelsen lidt længere fremme i vejledningen.
Du skal altid springe til punkt 8 for at vælge, om egenskaberne skal gælde for den
pågældende celle, række, kolonne eller hele tabellen. Du vælger i drop-down-menuen.
Det sidste, du skal gøre, er at springe til punkt 9, hvor du enten klikker på ”Opdater” eller
”Ok”.
Baggrund i tabeller
Hvis du ønsker, at din tabel – eller blot en celle – skal have en baggrund, kan du vælge
mellem en farve eller et billede. Fremgangsmåden er den samme, lige meget om du vælger
”Rediger tabel” eller ”Rediger celle”. Du skal klikke ind på fanebladet ”Egenskaber”.
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Når du er kommet frem til fanebladet ”Egenskaber”, skal du ned i feltet ”Baggrund” (punkt 1).
Her kan du klikke på ”Vælg” (når baggrunden skal have en farve) eller ”Billede” (når
baggrunden skal være et billede).
I dette tilfælde ønsker vi, at baggrunden i tabellen eller cellen skal være en farve, og klikker
derfor på ”Vælg” (punkt 1). Herefter kommer der en lille boks frem med en masse farvevalg
(punkt 2). Hvis du ønsker en af disse farver, klikker du på farven i punkt 2, hvorefter du
klikker på ”Opdater” eller ”Ok”. Det kan tænkes, at du måske ønsker flere valgmuligheder –
eller selv vil angive en farvekode. Her skal du klikke på ”Flere farver…” i punkt 3. Herefter
åbnes en farvepalette, hvor du kan vælge en farve eller indtaste en farvekode.
Hvis du skulle få brug for at fjerne baggrundsfarven i din tabel eller celle, skal du klikke på ”X”
i punkt 3.
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I ovenstående skærmbillede har du klikket på ”Billede” i stedet for ”Farve”. Det er vigtigt, at
du har uploadet det billede, som du ønsker at bruge i din tabel eller celle – samt at du har
beskåret det i den størrelse, det skal benyttes i.
For at finde det billede, du skal bruge som baggrundsbillede, skal du klikke på den lille gule
mappe (punkt 1). Du vil nu få adgang til dit billedarkiv (det fungerer på samme måde, som
når du indsætter billeder). Når du har valgt billedet og er kommet tilbage til ovenstående
skærmbillede, skal du foretage følgende valg (punkt 2):




Gentag: Her skal du vælge, om dit billede skal gentage sig selv, hvis tabellen eller
cellen udvides.
Vandret justering: Her angiver du, hvilken justering og placering billedet skal have i
vandret retning.
Lodret justering: Her angiver du, hvilken justering og placering billedet skal have i
lodret retning.

Du klikker herefter på ”Ok” og kommer tilbage til vinduet og fanebladet ”Egenskaber”. Hvis du
er færdig med at redigere din tabel eller celle, klikker du på ”Ok”.
Tekst- og rammetypografi i celler
Som nævnt tidligere har du mulighed for at angive tekst- og rammetypografi for dine celler,
når du opretter en tabel. Du får muligheden, når du klikker på ”Rediger celle” og derefter på
fanebladet ”Egenskaber”.
I punkt 6-7 i et tidligere skærmbillede får du mulighed for at klikke på knappen ”Tekst
typografi” og ”Ramme typografi”. Når du klikker på ”Tekst typografi” får du
nedenstående skærmbillede frem:

Du har her mulighed for at angive hvilken font, fontstørrelse, fontfarve og en række andre
teksttypografier, din tekst i tabellen skal have.
Måske ønsker du, at din tabel skal have en ramme – eller at der skal være rammer i en eller
flere celler i din tabel. For at tilføje en ramme til din tabel eller dine celler skal du klikke på
”Ramme typografi”.
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Når du har klikket på ”Ramme typografi” får du ovenstående skærmbillede frem. Her skal du
vælge, hvordan stregen i din ramme skal være (punkt 1), og derefter skal du vælge
størrelsen på stregen (punkt 2).
Dernæst er du klar til at vælge, om der skal være en hel ramme, eller kun en streg i toppen
eller bunden af din celle (punkt 3). Det sidste du skal vælge er en farve til din ramme. Det gør
du ved at klikke på ”Vælg” (punkt 4). Du får herefter en lille boks frem med valgmuligheder
inden for standardfarver. Hvis du ønsker en anden farve, skal du klikke på ”Flere farver…”,
og du får herefter et nyt vindue med flere valgmuligheder samt med mulighed for at skrive en
farvekode.
Til sidst skal du klikke på ”Ok” (punkt 5), når du er færdig med at angive dit valg af ramme.
Du kommer herefter tilbage til fanebladet ”Egenskaber”, hvor du enten skal trykke på
”Opdater” eller ”Ok”.
Din tabel kunne se ud som nedenstående, når du har trykket ”Ok”:
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Husk, at hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til oprettelse og redigering af dine tabeller,
er du altid velkommen til at kontakte Kundeservice enten på telefon 5555 5555 eller på mail
support@danaweb.dk.

INDSÆTTELSE AF PDF, WORD, EXCEL OG ANDRE FILER
Hvis du ønsker at indsætte for eksempel PDF-filer på din hjemmeside, bør du vide, at du ikke
kan indsætte en PDF ligesom et billede. Hvis du ønsker, at man skal kunne se indholdet fra
PDF med det samme, skal det være et billede.
Du skal derfor oprette et billede af din PDF-fil og oprette et eksternt link på billedet til PDFfilen (det samme gælder eksempelvis Word, Excel og andre filer).

UPLOAD DINE FILER (PDF, WORD, EXCEL)
Du skal altid først uploade dine filer (PDF, Word, Excel osv.) til Billeder & Medier >>
Billedarkiv. DanaWeb anbefaler, at du opretter en mappe specielt til blandt andet PDF-filer.
Det er altid en god idé at strukturere dine mapper i billedarkivet. På den måde er det senere
nemmere for dig at finde frem til dine filer.

I ovenstående skærmbillede kan du se, at vi har oprettet en mappe, som hedder pdf-filer –
eller noget andet. Den må bare IKKE kun hedde PDF. Her kan vi uploade alle vores PDFfiler. Derudover finder du en mappe, som hedder ”Documents”. Denne mappe er som standard
altid oprettet, og du kan eksempelvis bruge denne til at uploade alle dine Word-, Excel- og
andre filer.
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For at uploade filer skal du klikke på fanebladet ”Multiupload filer”. Hvis det er første gang,
du klikker dig ind her, vil du blive bedt om at installere et Active-X object for at kunne benytte
upload-programmet.
Herefter kan du vælge hvilken mappe, du ønsker at uploade filerne til. Hvis det for eksempel
er PDF-filer, kan du vælge din PDF-fil-mappe (eller hvad du har kaldt den – evt. mappen
Documents). Du klikker derefter på knappen ”Gennemse” og får nu mulighed for at finde
filerne på din computer. Når du har trykket på Ok, vil filen eller filerne stå under de tre
knapper.
Du er nu klar til at uploade filerne. Klik på ”Start upload”, hvorefter systemet vil uploade
billederne til den valgte mappe.
OPRET ET BILLEDE AF DIN PDF-FIL
Som tidligere nævnt skal du oprette et billede (.jpg) af din PDF-fil, hvis du ønsker, at den skal
vises på hjemmesiden. Det gør du ved at benytte et billedredigeringsprogram, hvor du åbner
din PDF-fil (hvis flere sider, så forsiden) og gemmer denne som en .jpg.
Hvis dit billedredigeringsprogram ikke kan åbne en PDF-fil, kan du åbne selve filen og oprette
et screendump. Herefter kan du indsætte dette i dit billedredigeringsprogram og gemme den
som en .jpg.
Vi anbefaler, at du altid beskærer billedet (.jpg filen) til en passende størrelse, som du kan
bruge på hjemmesiden. Det er ligeledes altid en god idé at lave et eksternt link på billedet til
din PDF-fil.
DanaWeb yder ikke support på brugen af billedredigeringsprogrammer. Du er velkommen til at
sende rettelser til mail support@danaweb.dk.
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INDSÆT PDF-, WORD- ELLER EXCELFILER PÅ HJEMMESIDEN
Når du har uploadet dine filer til Billeder & Medier >> Billedarkiv, er du klar til at indsætte
filerne på hjemmesiden.
Hvis du ønsker, at et billede skal linke til filerne, skal dette eller disse også uploades til
Billeder & Medier >> Billedarkiv. Alternativt kan du benytte tekst, som man skal klikke på
for at åbne PDF-filen.

Du finder siden frem under INDHOLD og klikker på ”Indhold” til højre for sidens navn.
Derefter åbnes et nyt vindue. Her skal du altid klikke på ”Rediger” til højre for overskriften for
at få adgang til editoren.
Du skal enten indsætte et billede eller som i dette tilfælde skrive en tekst (punkt 1). Når du
har skrevet teksten, skal den markeres. Du kan nu klikke på linkikonet i toppen (punkt 2).
Når du har klikket her, åbnes et nyt vindue (punkt 3). Her kan du i højre side klikke på det
lille gule mappeikon, hvorefter endnu et vindue åbnes (punkt 4). Du har nu adgang til dit
Billedarkiv.
Når du har klikket på teksten, skal du finde den fil, der skal åbnes, og trykke på den. I det
hvide felt til venstre vil stå ”Not Available”. Hvis det ikke er en billedfil, vil der aldrig
fremkomme et eksempel i den hvide kasse. Tryk herefter på ”ok”.
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Når du har klikket på ”ok”, kommer du tilbage til vinduet ”Hyperlink”. Her kan du se, at
stien er udfyldt. Det næste, du skal vælge, er i ”Target” (punkt 2).
Her anbefaler DanaWeb, at du altid vælger, at din fil skal åbne i nyt vindue (blank). Det
gælder også, hvis du ønsker at linke til andre hjemmesider. På den måde har
hjemmesidebrugeren altid et vindue åbent med din hjemmeside og kommer dermed ikke for
langt væk fra den.
Du kan evt. også udfylde ”Title”, hvis du ønsker det. Det er mere for søgemaskinerne. Her kan
du skrive, hvad linket fører videre til. Du er nu klar til at oprette selve linket til din fil. Klik
derfor på ”Indsæt/Insert” (punkt 3).

Når du har klikket på ”Indsæt/Insert”, får du ovenstående skærmbillede frem. Her skal du
klikke på ”Ok” for at komme tilbage til selve siden. Husk derefter altid at trykke på ”Gem
ændringer” i øverste højre hjørne af skærmbilledet.
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Tillykke - du har nu indsat et link til en fil (PDF, Word, Excel m.fl.).
Hvis du har yderligere spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte
Kundeservice på telefon 5555 5555 eller på mail support@danaweb.dk.

LINKE INTERNT PÅ DIN HJEMMESIDE
I mange tilfælde er det en god idé at oprette interne links på din hjemmeside. Det gælder
blandt andet i forbindelse med søgeoptimering, men også hvis du har brug for, at der på
forsiden bliver linket til vigtige sider på din hjemmeside.
Når du opretter interne links, kan du vælge, om du vil benytte en tekst, eller om det for
eksempel skal være et billede, der skal linke videre. Skal det være et billede, så husk at det
altid først skal uploades til Billeder & Medier >> Billedarkiv.

For at oprette linket skal du altid åbne op for at kunne skrive i editoren. Det gør du ved at
klikke på ”Rediger”, som kommer frem til højre for overskriften, når du fører musen hen over.
Derefter indsætter du enten billede eller skriver en tekst og marker dette (punkt 1).
Du klikker derefter på ikonet for ”internt link” i toppen (punkt 2). Du får nu en lille boks
frem, som hedder ”Insert link/Indsæt link” (punkt 3). Her kan du i ”vælg side” vælge, hvilken
side du ønsker at linke til.

64

DANAWEB A/S | Herlev Hovedgade 201 B | 2730 Herlev | (+45) 5555 5555 | (+45) 44 52 16 01 | info@danaweb.dk | www.danaweb.dk

CMS-vejledning til DanaCMS 2.5.1 v.1
Sidst opdateret den: 04-02-2015

Når du klikker i ”Vælg side”, får du en drop-down-liste frem, hvor du kan vælge hvilken side,
dit link skal føre videre til. Når du har klikket på det, vil sidens navn stå i øverste felt. Du kan
derudover vælge at angive en ”Title” til dit link. Det er ikke noget, som er synligt på siden,
men er eksempelvis en god idé rent søgeoptimeringsmæssigt.
Klik derefter på ”Indsæt link / Insert link”. Du har nu oprettet et link til en intern side.
Husk at trykke på ”Gem ændringer”.

Det er vigtigt at bemærke, at du skal trykke på det lille røde kryds i øverste højre hjørne for at
lukke vinduet ned. Det forsvinder ikke ved, at du klikker på ”ok”.

LINKE EKSTERNT PÅ DIN HJEMMESIDE
På din hjemmeside vil du også have brug for at linke til eksterne sider eller filer (så som PDF,
Word m.m.). For at linke til eksterne sider skal du benytte ikonet for ”eksternt link”. Hvis du
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har brug for at linke til dine PDF-filer m.m., henviser vi til afsnittet om at indsætte PDF og
andre filer i denne vejledning.

I ovenstående eksempel vil vi vise, hvordan du opretter et eksternt link til for eksempel en
anden hjemmeside. Du klikker som tidligere nævnt på ”Rediger” til højre for overskriften i
editoren (for at få adgang til editoren).
Herefter skriver du teksten, som skal være et link (det kan også være et billede, som du først
har uploadet til Billeder & Medier >> Billedarkiv og efterfølgende indsat). Du skal markere
teksten eller billedet (punkt 1). Derefter klikker du på ikonet for eksternt link (punkt 2).
Et nyt vindue åbnes (punkt 3). Her har du mulighed for at angive en ”Source/Sti” til linket.
Hvis du skal linke til for eksempel PDF-filer, skal du klikke på det gule mappeikon (punkt 4).
Det er beskrevet tidligere i denne vejledning, hvordan du gør.
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I dette tilfælde beskæftiger vi os med, hvordan man linker til en ekstern hjemmeside. I
”Source/Sti” skal du angive, om det skal være et link til en hjemmeside (http:// og https://)
eller et link til en mailadresse m.m. I vores eksempel vælger vi ”http://”, fordi vi ønsker at
linke til en anden side: ”www.diteksternelink.dk”.
I feltet ”target” skal du altid vælge, at linket skal åbne i nyt vindue. Især når du linker til en
anden hjemmeside. På den måde sikrer du, at din bruger stadig kan komme tilbage til din
hjemmeside. Du skal derfor vælge ”Blank/nyt vindue” i drop-down-listen, som fremkommer i
dette felt.
I ”Title” kan du vælge at angive en tekst om, hvad du linker videre til. Det er en god funktion
at benytte i forbindelse med søgeoptimering af hjemmesiden.
Derefter klikker du på ”Insert/Indsæt”. Du har nu oprettet et eksternt link på din
hjemmeside.

OPRETTELSE OG LINK TIL BOGMÆRKER
Du vil måske få brug for at oprette og linke til bogmærker på din hjemmeside. Et bogmærke er
et lille mærke, som man kan indsætte ved siden af tekst, billeder m.m. Bogmærket kan man
også linke til. Det kan eksempelvis bruges, hvis du skal oprette en form for indholdsfortegnelse
på din side. Nogle bruger det ligeledes til at linke ned til svar på spørgsmål osv.
Det første, du skal gøre, er selvfølgelig at oprette et bogmærke.
OPRET BOGMÆRKER
For at oprette bogmærker, skal du ind på den side, hvor du skal have de ting, du skal linke
ned til. For at åbne editoren skal du klikke på ”Rediger” til højre for overskriften (den kommer
frem, når musen føres hen over).
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Du finder den tekst, som du vil have oprettet et bogmærke til (punkt 1). Placer musen lige
foran teksten og klik på ikonet for bogmærke (punkt 2). Herefter får du et lille vindue frem
(punkt 3). Du kan i ”Name:/Navn:” angive, hvad bogmærket skal hedde. Husk, at det skal
være en sammenhængende tekst (ingen mellemrum). Derefter trykker du på
”Apply/Indsæt”.

Når du har klikket på ”Apply/Indsæt”, bliver bogmærket oprettet med en lille firkant foran
teksten. Du kan nu trykke ”Ok”.
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Bogmærket er oprettet. Du kan se det ved, at der er en lille firkant foran teksten. Denne ses
ikke på selve hjemmesiden – kun i editoren.
En god ting er at oprette alle dine bogmærker på én gang. Efterfølgende kan du gå i gang med
at linke til de forskellige bogmærker.
LINK TIL ET BOGMÆRKE
Når du har oprettet dine bogmærker, skal du oprette linkene til disse. Det gør du for eksempel
ved at oprette en tekst eller nogle billeder, som skal linke ned i din tekst.

I punkt 1 skriver du teksten, som du vil have skal linke ned til bogmærket. Du markerer
efterfølgende teksten og klikker på ikonet for ”Eksternt link” (punkt 2). Du får herefter et
nyt vindue frem (punkt 3). Her kan du i ”Bookmark/Bogmærke” vælge hvilket bogmærke, du
ønsker at linke til. Klik derefter på ”Insert/Indsæt” og dernæst på ”Ok”.
Du kan nu gemme dine ændringer, og du har oprettet et link, som linker ned til et punkt
længere nede på din side (et bogmærke).
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Hvis du har spørgsmål til, hvordan du opretter og linker til bogmærker, er du velkommen til at
kontakte Kundeservice på telefon 5555 5555 eller på mail support@danaweb.dk.

NYHEDSBREVE GENERELT
Mange mailservere anser nyhedsbreve som spam. Derfor kan man risikere, at en stor del af
éns udsendte nyhedsbreve aldrig når frem til modtageren, fordi det er gået i et spamfilter.
Spamfiltrene bliver mere og mere aggressive af den simple årsag, at folk er ved at være
trætte af spam.
Undersøgelser viser, at hen imod 25% af alle nyhedsbreve ender i spamfiltre. Man kan følge
visse retningslinjer for at forsøge at undgå, at nyhedsbrevene opfattes som spam. At du følger
retningslinjerne er dog ikke ensbetydende med, at dine nyhedsbreve undgår spamfiltre, men
du kan sørge for, at nyhedsbrevet er opsat på en måde, hvorpå det ikke opfattes 100% som
spam.
1. Den helt sikre måde at undgå spamfiltre på er ved at få modtagerne til at whiteliste
dig. Det vil sige, at de accepterer din mailadresse som en ”sikker” afsender. Du kan
evt. anbefale dette i dine nyhedsbreve – eller på selve hjemmesiden, hvor de tilmelder
sig dit nyhedsbrev.
2. Send kun nyhedsbreve ud til modtagere, som har ytret ønske om at modtage
nyhedsbrevene – enten ved at tilmelde sig via din hjemmeside eller på andre måder.
Gør det ligeledes nemt at melde sig fra dit nyhedsbrev – hvis dine modtagere skulle
ønske dette.
3. Udfyld altid emnefeltet. Tomme emnefelter udløser reaktion fra spamfiltre – undgå
dog links i emnefeltet.
4. Undgå salgstaler. Skriv ikke ”nyhedsbrev”, ”ugebrev”, ”køb nu”, ”spar 25%”, da det
er udtryk som spamfiltre er på vagt over for. Det samme gælder for ord som ”urgent”,
”Look now” eller andre aggressive og sælgende udtryk.
5. Undgå specialtegn. Store bogstaver i emnefeltet, tal, udråbstegn, spørgsmålstegn,
procenttegn og dollartegn er alle med til at aktiverer spamfiltrene.
6. Husk tekst. Send ikke tomme mails kun med billeder. I forbindelse med teksten er det
vigtigt, at det ikke er usammenhængende ord og tekst.
7. Skriv hele link. Når du skriver web-adresser, så husk at skrive ”http://” foran ”WWW”.
8. Vælg rigtig afsenderadresse. Brug ikke en Hotmail, Yahoo eller Gmail som
afsenderadresse. De fleste spammails afsendes nemlig fra denne type mailadresse. Få
evt. oprettet en speciel mailadresse, der kun benyttes som afsenderadresse til
nyhedsbreve. Lad ikke afsenderadressen ende på et tal eller hedde noget med
nyhedsbrev, kundeservice eller lignende. Jo mere unik og personlig mail adressen er, jo
mindre er sandsynligheden for, at spamfiltrene reagerer på den. Tal evt. med
Kundeservice hos DanaWeb om dette. Ring på telefon 5555 5555 eller benyt mailen
support@danaweb.dk.
9. Undgå animerede GIF’er og store fonttyper i dit nyhedsbrev.
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NYHEDSBREVE
For at oprette og afsende nyhedsbreve samt se de medlemmer, som har tilmeldt sig dine
nyhedsbreve, skal du logge på CMS-systemet. Som nævnt tidligere gør du det ved at skrive
din hjemmesideadresse efterfulgt af /cms eller /opdater (eksempelvis www.domæne.dk/cms).
Du finder nyhedsbrevfunktionen ved at klikke på KOMMUNIKATION i venstre side, hvor du
får følgende skærmbillede frem:

I ovenstående skærmbillede finder du ikonet for Gæstebog (her kan du slette indlæg osv.,
hvis du har en gæstebog tilknyttet din hjemmeside) samt Kontaktformular (her kan du
oprette og ændre kontaktformularen). I dette tilfælde er vi interesseret i NYHEDBREVE
(punkt 3) og MEDLEMMER (punkt 4). Du finder ligeledes genvejen til dit statistikværktøj
(Meta Traffic Pro).
NYHEDSBREVE - OVERSIGTEN
Under Nyhedsbreve (punkt 3) har du mulighed for at oprette, afsende samt se gamle
nyhedsbreve. Når du klikker på punktet ”Nyhedsbreve”, får du nedenstående skærmbillede
frem:
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Du vil altid få oversigten (punkt 1) over dine nyhedsbreve i fanebladet ”Nyhedsbreve”. Hvis
du har mange nyhedsbreve, vil du kunne søge efter dem i feltet ”Søg efter nyhedsbrev”. I
oversigten vil du kunne slette og redigere dine nyhedsbreve.
I toppen finder du følgende faneblade:







Opret nyhedsbrev (bruges til at oprette nyhedsbreve)
Nyhedsbreve (oversigten over allerede oprettede nyhedsbreve)
Skabeloner (her finder du de skabeloner, som du har oprettet og kan benytte)
Medlemmer (her får du oversigten over dine medlemmer, og du har mulighed for at
oprette og slette medlemmerne. Læs mere om dette senere i vejledningen).
Grupper (inddeling af dine medlemmer i grupper. Læs mere om dette længere fremme
i vejledningen).
Tekstdefinationer (dette punkt vil vi ikke gennemgå. Vi beder dig i stedet om at
fremsende evt. rettelser til mail support@danaweb.dk).

OPRET NYHEDSBREVE
Når du klikker på fanebladet ”Opret nyhedsbrev”, får du nedenstående skærmbillede frem:
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I punkt 1 kan du se, at du er ved at oprette et nyhedsbrev (fanebladet ”Opret nyhedsbrev”).
Du opretter nyhedsbrevet på følgende måde:
Angiv en Titel på nyhedsbrevet (det samme som et emne i for eksempel en mail) og angiv
afsender (afsendermailen. Der vil som standard stå den mailadresse, som din hjemmeside er
oprettet med). Angiv derudover modtagergruppe, (om det er alle medlemmer eller bestemte
grupper), som skal modtage nyhedsbrevet (punkt 3).
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Du er nu klar til at skrive dit nyhedsbrev. Husk at læse afsnittet ”Nyhedsbreve generelt”, da
det giver dig nogle god råd til, hvordan du opretter og afsender nyhedsbreve.
I punkt 4 er selve editoren. Det er her du skriver teksten, indsætter billeder, link m.m.
DanaWeb anbefaler, at du eksempelvis sætter dit nyhedsbrev op i en tabel, så du kan styre
top, bund, bredde osv. Vi anbefaler ligeledes, at du opretter en skabelon med for eksempel dit
logo i toppen, adresse i bunden, en tabel med fast billede osv.
I editoren finder du den samme menu, som når du skal redigere dine sider. Ikonerne er de
samme, og du har stort set mulighed for at gøre det samme i nyhedsbrevet som på din
almindelige side.
Hvis du ønsker at gemme dit nyhedsbrev som en skabelon, som du kan benytte igen, skal du
trykke på ”Gem som ny skabelon” (punkt 5). Læs mere om dette længere fremme i
vejledningen.
Derudover har du mulighed for at gemme dit nyhedsbrev uden at sende det. Det kan
eksempelvis være, at du ønsker at arbejde videre på det senere. Hvis det er tilfældet, klikker
du på knappen ”Gem uden afsendelse” (Punkt 6).
Du kan også vælge at afsende nyhedsbrevet til dine medlemmer med det samme. Hvis du
ønsker at gøre det, så klikker du på ”Send nyhedsbrev” (punkt 8).
Dog anbefaler DanaWeb, at du altid sender nyhedsbrevet som en test til dig selv. Det gør du
ved at sørge for, at din mailadresse står som afsenderadresse og derefter trykke på ”Send
test” (punkt 7). Hvis der er flere, som skal se nyhedsbrevet, før det sendes ud til alle, kan du
med fordel oprette en gruppe, der eksempelvis hedder Test og KUN sende nyhedsbrevet til
denne gruppe.
VIGTIGT I FORBINDELSE MED OPRETTELSE AF NYHEDSBREV






Kopier aldrig tekst direkte fra Word (og andre programmer) ind i editoren. Brug altid
”Indsæt fra Word”-knappen eller Notepad/Notesblok til at ”rense” teksten.
Send aldrig nyhedsbreve, som kun er et billede.
Læs afsnittet ”Nyhedsbreve generelt”, så du får en god idé om, hvordan du skal oprette
nyhedsbreve m.m.
Send altid nyhedsbrevet som en test til dig selv eller en gruppe (Test).
Kontakt altid Kundeservice enten på 5555 5555 eller mail support@danaweb.dk hvis du
er i tvivl.

NYHEDSBREVSKABELON OG SUPPORT PÅ NYHEDSBREVE
Kundeservice yder gerne vejledning og support på, hvordan du selv opretter og afsender
nyhedsbreve via dit CMS. Hvis du ønsker en designet nyhedsbrevskabelon, skal du kontakte
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DanaWeb på telefon 5555 5555 eller mail info@danaweb.dk for at tilkøbe design og opsætning
af nyhedsbrevskabelonen.
SKABELONER
I fanebladet ”Skabeloner” finder du de skabeloner, som du har oprettet.

I ovenstående skærmbillede har vi oprettet en skabelon, som man kan genbruge, redigere og
slette. Det er muligt at oprette mere end en skabelon, og man kan ligesom i sine nyhedsbreve
også søge i sine skabeloner.
I punkt 1 finder vi oversigten over vores skabeloner. Til højre finder du mulighederne:




Benyt skabelon (bruge skabelonen til at oprette nyhedsbrev).
Rediger skabelon (rette i eksisterende skabelon).
Slet (slette den, hvis du ikke ønsker at bruge den).

”Benyt skabelon” og ”Rediger skabelon” giver dig samme skærmbillede, som når du skal
oprette et nyhedsbrev. Du trykker på ”Benyt skabelon”, når du ønsker at oprette et
nyhedsbrev ved hjælp af en skabelon. Så skal du ”kun” tilføje tekst og evt. nye billeder og kan
derefter trykke på ”Send test” eller ”Send nyhedsbrev”.
Husk, hvis du ønsker DanaWeb skal designe din skabelon for dig, skal du kontakte DanaWeb
for en pris på dette. Du kan ringe på telefon 5555 5555 eller sende en mail til
info@danaweb.dk.
MEDLEMMER
Under Medlemmer (punkt 4) finder du en oversigt over, hvem der er tilmeldt dine
nyhedsbreve. Du har mulighed for at oprette og slette dine medlemmer her.
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Når du klikker på fanebladet ”Medlemmer”, får du dette skærmbillede frem. I punkt 1 ser du
de forskellige faneblade, som du kan klikke dig ind på.
I punkt 2 har du mulighed for at oprette et nyt medlem, og i punkt 4 finder du oversigten
over de medlemmer, der er oprettet til dine nyhedsbreve. Du kan rette og slette
medlemmerne her.
TILMELDING AF NYE MEDLEMMER
DanaWeb anbefaler, at du lader dine medlemmer tilmelde sig selv via din hjemmeside. De får
herefter en mail tilsendt, hvor de skal godkende, at de ønsker at modtage mails fra dig. På den
måde er du sikker på, at de medlemmer, som er på din liste, selv har ønsket det, og du
undgår, at de blokerer dig som spam.
Dine medlemmer kan ligeledes selv afmelde sig via din hjemmeside, hvis de skulle ønske ikke
at modtage nyhedsbreve fra dig. Ellers kan du selv fjerne dem fra din liste, hvis de skriver til
dig, at de ikke ønsker at modtage nyhedsbreve mere.
OPRET NYT MEDLEM
Hvis du eksempelvis har en form for bog, hvor folk kan skrive sig op til at modtage
nyhedsbreve fra dig, kan du efterfølgende oprette hvert enkelt medlem selv.
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Du udfylder felterne i punkt 1:





Navn (navnet på personen).
Mail (personens mail adresse).
Status (skal medlemmet være aktiveret eller deaktiveret? Hvis de skal kunne modtage
nyhedsbreve, skal de være aktiveret).
Grupper (her kan du vælge, om medlemmet skal høre til en bestemt gruppe. Husk, at
du skal oprette gruppen først).

Derefter klikker du på ”Gem ændringer”.
REDIGER EKSISTERENDE MEDLEM
Hvis du skal redigere et eksisterende medlem, klikker du på fanebladet ”Medlemmer”. I
oversigten finder du medlemmet og klikker på ”Rediger”. Du får derefter nedenstående
skærmbillede frem:
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Du kan nu redigere navn og mailadresse på medlemmet. Når du har udfyldt felterne, klikker
du på ”Gem ændringer”.
SLETTE EKSISTERENDE MEDLEM
Hvis du skal slette et eksisterende nyhedsbrevsmedlem, skal du klikke på fanebladet
”Medlemmer” og finde medlemmet i oversigten. Helt yderst til højre for medlemmets navn
og mailadresse finder du ”Slet”. Klik på ”Slet” for at slette og bekræft herefter din handling
med ”Ok”.
GRUPPER TIL NYHEDSBREVSMEDLEMMER
Du har mulighed for at oprette grupper, som du kan inddele dine medlemmer i. Du kan
eksempelvis oprette en gruppe, som hedder TEST. I denne gruppe kan du tilknytte de
personer, som skal have en test af nyhedsbrevet, inden det går videre ud til alle
medlemmerne.
Det kan for eksempel også være, at du har brug for at oprette grupper til BØRN, FORÆLDRE,
KLASSER, KONFIRMANDER osv. Det gør du via fanebladet ”Grupper”.
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Ovenstående skærmbillede får du, når du klikker på fanebladet ”Grupper”. Her har du
mulighed for at oprette en ny gruppe (punkt 1), og du kan finde en oversigt (punkt 2) over
de oprettede grupper, hvor du kan se medlemmer, redigere og slette gruppen (punkt 3).
For at oprette en ny gruppe skal du angive følgende:



Gruppenavn (for eksempel Test, Børn, 1. klasse osv.)
Om gruppen skal vises ved tilmelding (om folk selv skal kunne vælge, hvilken
gruppe de skal tilhøre)

Klik derefter på ”Gem ændringer”.
TILFØJ MEDLEMMER TIL DINE GRUPPER
For at føje eksisterende medlemmer til dine grupper skal du klikke på fanebladet ”Grupper”.
Derefter skal du udenfor selve gruppen under ”Gruppeoversigt” klikke på ”Vis medlemmer”:
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I ovenstående skærmbillede har du mulighed for at klikke på ”Vælg alle” eller ”Fravælg alle”.
Du kan også klikke på hver enkelt, som du ønsker skal være medlem af gruppen. Derefter
klikker du på ”Gem ændringer”.

GÆSTEBOG (KUNDEUDTALELSER)
Hvis du har en gæstebog tilknyttet din hjemmeside, har du mulighed for at slette og læse
indlæggene via Kommunikation >> Gæstebog.

I ovenstående skærmbillede kan du se, at du i punkt 1 kan klikke på ”Slet” og ”Vis indlæg”.
Du har ikke mulighed for at redigere i et indlæg – kun at slette eller læse det.
VIS INDLÆG
For at se indlæg via CMS-modulet, skal du klikke på ”Vis indlæg” til højre for selve indlægget.
Så vil dato, ”skrevet af” og mailadresse komme frem.
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SLET INDLÆG
For at slette et indlæg, skal du klikke på ”Slet” til højre for selve indlægget.

Når du har klikket på ”Slet”, vil du få en lille boks op, hvor du enten skal klikke ”Ok” for at
slette indlægget eller ”Cancel/Annullere” for ikke at slette det.

OPSÆTNING PÅ DIN HJEMMESIDE
Du har mulighed for at ændre mail, kontaktinfo, generel søgeoptimering og din kode på
hjemmesiden ved at klikke på menupunktet ”Opsætning” i venstre hovedmenu.

FANEBLADET ”INDSTILLINGER”
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Når du klikker på ”Opsætning”, får du ovenstående skærmbillede frem. Du finder tre
faneblade: ”Indstillinger”, ”Login” og ”Søgeoptimering” (punkt 1).
I punkt 2 finder du oplysningerne om din hjemmeside. Du kan udfylde følgende oplysninger:







Firmanavn
Mail
Telefon
Fax
Mobil
Sprog (her kan du vælge sprog for CMS. Du kan vælge mellem dansk, svensk og
engelsk).

Når du har angivet oplysninger, (hvis du ønsker at ændre eller tilføje i dem), klikker du på
”Gem ændringer” (punkt 3).

FANEBLADET ”LOGIN”
Hvis du skulle få brug for at ændre din kode efterfølgende, kan du selv gøre det via fanebladet
”Login”.

I ovenstående skærmbillede finder du i punkt 1 følgende felter:





Brugernavn (du har mulighed for at angive et nyt brugernavn).
Gammel adgangskode (du skal altid angive dem gamle adgangskode for at ændre til
en ny).
Ny adgangskode (indtast den nye kode).
Gentag ny adgangskode (indtast den nye kode igen).

Klik derefter på ”Gem ændringer” (punkt 2).

Hvis du har glemt din kode, skal du kontakte Kundeservice enten på telefon 5555 5555 eller
på mail support@danaweb.dk. Kundeservice kan nulstille koden for dig, så du kan oprette en

82

DANAWEB A/S | Herlev Hovedgade 201 B | 2730 Herlev | (+45) 5555 5555 | (+45) 44 52 16 01 | info@danaweb.dk | www.danaweb.dk

CMS-vejledning til DanaCMS 2.5.1 v.1
Sidst opdateret den: 04-02-2015

ny. Du skal være opmærksom på, at Kundeservice af sikkerhedsmæssige grunde kun kan
fremsende din kode til den mailadresse, som er registreret i DanaWebs system.
Husk derfor altid at sende din nye mailadresse ind til mail support@danaweb.dk, hvis du
skifter mailadresse.

FANEBLADET ”SØGEOPTIMERING”
I fanebladet ”Søgeoptimering” kan du optimere søgeoptimeringen for selve hovedsiden.
Husk, at en god søgeoptimering sker på alle sider, og ikke kun under Opsætning >>
Søgeoptimering.

Ovenstående skærmbillede får du frem, når du klikker på fanebladet ”Søgeoptimering”. Det
er her, at den overordnede søgeoptimering foregår. I punkt 1 angiver du følgende:






Sidetitel (titel på siden, som vises i øverste bjælke. Det kan for eksempel være
”NoWear – bedste streetwearbutik i København” eller ”NoWear, Streetwear,
København, Butik”). (Punkt 2).
Søgeord (en række ord, som kunne være de ord, du gerne vil findes på. Det kan for
eksempel være ”NoWear, Streetwear, Butik, Tøjbutik, København, Tøjbutik København,
NoWear København”). (Punkt 3)
Beskrivelse (en beskrivende tekst, hvor søgeordene indgår, og som også fremgår på
eksempelvis din forside af hjemmesiden). (Punkt 4).

Derefter er det en god idé at springe til punkt 7 og trykke på ”Gem ændringer”.
Hvis du har en ”Google Site Verification kode” eller ”Google Analytics ID”, kan disse indsættes i
punkt 5 og punkt 6. Det er for eksempel, hvis du ønsker at have Google Analytics på din
hjemmeside.
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Kundeservice på
telefon 5555 5555 eller på mail support@danaweb.dk.
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SØGEOPTIMERING
Du har mulighed for selv at søgeoptimere din hjemmeside. Vi henviser til vores vejledning,
som du finder her: http://cmsvejledning.danaweb.dk/dk/danacms-2324/soegeoptimering.html.
Hvis du skulle have spørgsmål til din søgeoptimering, er du velkommen til at kontakte
Kundeservice på telefon 5555 5555 eller på mail support@danaweb.dk.
Hvis du ikke har købt SEO Business, skal du selv stå på optimeringen af hjemmesiden, efter at
vi har udført en standardoptimering samt tilmeldt den Google. Kundeservice står gerne til
rådighed med gode råd og vejledning til, hvordan du gør.

GOOGLE MAP (TILLÆGSPRODUKT)
Det er muligt at få Google Map på din hjemmeside. Du kan hos DanaWeb købe produktet
”Google Map”, hvor du har mulighed for selv at administrere og tilknytte Google Map på dine
sider. Du betaler ikke for selve Google Map, men for programmet som gør det muligt at du
nemt kan oprette og tilknytte et Google Map på din hjemmeside.
Hvis du har købt Google Map til din hjemmeside, finder du menupunktet i venstre side (Google
Map -

).

Når du klikker på ”Google Map”, får du følgende skærmbillede frem. Du har to faneblade
”Oversigt over maps” og ”Opret nyt map”.
I ovenstående skærmbillede får du en oversigt frem over dine Google Maps. Du kan i punkt 1
vælge en af de indholdssider, hvor du har Google Map, for nemt at overskue dine Google Maps
- især hvis du har mange.
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I punkt 2 har du mulighed for at redigere indstillinger for visningen af Google Map.
I punkt 3 får du en oversigt over de adresser og kort, som er oprettet i dit Google Map. Du
har ligeledes mulighed for at ”Rediger” eller ”Slette” den pågældende adresse (kort).

Når du klikker på fanebladet ”Opret nyt map”, får du ovenstående skærmbillede frem (det
samme gælder, når du klikker på ”Rediger indstillinger” i foregående skærmbillede).
I punkt 1 indtaster du adressen. Det kan for eksempel være Herlev Hovedgade 201 B, Herlev.
Tryk derefter på ”Find”. I punkt 2 vil koordinaterne komme frem, og du vil selvfølgelig også
selv kunne indtaste koordinater.
I punkt 3 angiver du en beskrivelse. Det er den tekst, som kommer frem i
”kommentarboksen” (taleboblen). Det kan eksempelvis være:
DanaWeb
Herlev Hovedgade 201 B
2730 Herlev
Tlf.: 5555 5555
Fax: 44 52 16 01
Mail: info@danaweb.dk
Web: www.danaweb.dk
I punkt 4 angiver du, om ”kommentarboksen” (boblen) skal komme automatisk frem eller ej.
I punkt 5 angiver du på hvilken side, dit Google Map skal være. Du er nu klar til at trykke på
”Opret dit Google Map” (punkt 6).
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FLASHBANNER (TILLÆGSMODUL)
Hvis du har købt Flashbanner til din hjemmeside, har du mulighed for selv at skifte billederne i
din flash. Det er selvfølgelig vigtigt, at du ved, hvilken størrelse billedet i banneret skal have.
Det vil lette uploadtiden, og du vil være sikker på, at det ser ud, som det skal. Bemærk, at der
kan være design, som indgår i selve billedet. Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte
kundeservice på telefon 5555 5555 eller på mail support@danaweb.dk for at få hjælp til dette.
Alternativt vil du kunne få kundeservice til at oprette en række forskellige billeder til dig, som
du vil kunne skifte med i dit banner.
For at uploade og redigere i dit flashbanner, skal du klikke på menupunktet FLASHBANNER
ude i venstre. Bemærk: Dette menupunkt findes kun i dit CMS, hvis du har købt FlashCMS til
din hjemmeside, da det er et tillægsprodukt.

REDIGERING AF BILLEDER I FLASHBANNER
Når du klikker på menupunktet ”Flashbanner”, får du følgende skærmbillede frem:

I punkt 1 finder du to faneblade ”Billedoversigt” og ”Tilføj billeder”. Hvis der ikke er uploadet
billeder til dit flashbanner, vil der ikke være billeder i oversigten.
Når du ønsker at gemme ændringer, du har foretaget på dine billeder, skal du altid trykke på
”Gem ændringer” (punkt 4). Knappen findes både i toppen og bunden.
I punkt 2 finder du ud for hvert billede de to knapper ”Sorter” og ”Slet”. Når du ønsker at
flytte rundt på rækkefølgende af dine billeder i banneret, skal du klikke på ”Sorter” og trække
billedet dertil, hvor du ønsker. Herefter klikker du på ”Gem ændringer”.
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I punkt 3 har du mulighed for at tilføje et link på billedet samt vælge, om siden/filen skal
åbne i nyt vindue eller i samme vindue som hjemmesiden.
Desuden er der mulighed for at vælge, om billedet skal vises på alle sider, eller om det
pågældende billede kun skal vises på et eller flere billeder.
UPLOAD BILLEDER TIL FLASHBANNER
Når du skal tilføje flere billeder til flashbanneret, klikker du på fanebladet ”Tilføj billeder”
(punkt 1), hvorefter du får nedenstående skærmbillede frem:

For at uploade billeder til dit flashbanner, skal du finde billederne på din computer, usb-nøgle
eller eksterne harddisk. Det gør du ved at klikke på ”Gennemse” (punkt 2). Når du har valgt
filerne på din computer og har trykket Åbn / Open, vil de valgte filer vise sig i punkt 3. Du
skal derefter klikke på ”Start upload” (punkt 4) for at uploade filerne til dit CMS.
Du kommer herefter tilbage til oversigten (se under redigering af billeder i flashbanner).

NYHEDSMODUL (TILLÆGSMODUL)
Hvis du har brug for at vise nyheder på din hjemmeside, har du mulighed for at tilkøbe
tillægsproduktet ”Nyhedsmodulet”. Du er altid velkommen til at kontakte DanaWeb på
telefon 5555 5555 eller sende en mail til info@danaweb.dk, hvis du ønsker at høre mere om
vores priser og produkter.
Hvis du har købt ”Nyhedsmodulet”, finder du menupunktet i venstre side i
opdateringsmodulet (dit CMS-modul). Du klikker på menupunktet ”NYHEDER” for at kunne
oprette og redigere nyheder på din hjemmeside:

Når du har klikket på menupunktet ”NYHEDER”, får du nedenstående skærmbillede frem:
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Her finder du en oversigt over de nyheder, som du allerede nu har oprettet på din
hjemmeside. Du finder dem under punkt 1 og derefter punkt 3. Du har mulighed for at
”Redigere” nyheden, eller du kan slette den ved at klikke på ”Slet” (punkt 4). Når du
trykker på ”Rediger”, får du reelt samme skærmbillede frem, som hvis du vælger at oprette
en ny nyhed (punkt 2).
Under punkt 3 vil nyheder, som er markeret med GRØN, være aktive på hjemmesiden, mens
nyheder, der er markeret med MØRKERØDT, vil være deaktiveret på hjemmesiden (de bliver
ikke vist). Lad os springe videre til hvordan du opretter en nyhed på din hjemmeside via
nyhedsmodulet.
OPRET NYHED I NYHEDSMODULET
For at oprette en ny nyhed i dit nyhedsmodul skal du klikke på punkt 2 i foregående
skærmbillede ”Opret ny nyhed”.
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Når du har klikket på ”Opret ny nyhed” (punkt 1), får du ovenstående skærmbillede frem. Her
har du mulighed for at oprette din nyhed (samt for at redigere eksisterende nyheder).
I punkt 1 skal du angive en ”Overskrift” og en ”Kort tekst”. Disse to punkter vil blive vist på
hjemmesiden sammen med linket ”Læs mere”, der linker videre til selve nyheden (den tekst,
som du skriver i punkt 3).
Du har ligeledes mulighed for at vælge, om nyheden skal være aktiv eller deaktiveret på
hjemmesiden. Det gør du ved at vinge af i ”Deaktiveret” i punkt 1.
I punkt 2 kan du vælge, at din nyhed skal starte med at blive vist på en bestemt dato og et
bestemt tidspunkt, samt hvornår den skal deaktiveres igen. Det gør du ved at vinge af og
vælge dato i de to punkter ”Publiseres først fra …” og ”Publiseringen slutter …”.
I punkt 3 skriver du tekster og indsætter billeder, ligesom når du indsætter tekster og billeder
på dine sider. Editoren virker på samme måde. Husk at undgå at kopiere tekst direkte fra
Word og andre tekstbehandlingsprogrammer (hjemmesider) direkte ind i editoren.
Når du er klar til at oprette nyheden, klikker du på ”Gem nyhed” (punkt 4).
Hvis du skulle have spørgsmål til dit nyhedsmodul, er du velkommen til at kontakte
kundeservice på telefon 5555 5555 eller skrive en mail til support@danaweb.dk.
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