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1. Vejledning til din DanaCMS-side
Velkommen til CMS-modulet på din DanaWeb-side. Denne skal du 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 CMSværktøjets funktioner.
Hvis du, efter at have læst vejledningen, har spørgsmål, er du velkomment il at kontakte
Kundeservice på telefon: 55 55 55 55 eller sende det ind via:
http://www.danaweb.dk/kundeservice.html

1.1. Åbningstider
Mandag-torsdag:

kl. 08:30-15:45

Fredag:

Kl. 08:30-15:00

Telefon:

55 55 55 55

Husk du er meget velkommen til at sende dine rettelser og opdateringer til os eller kontakte
os, hvis du har spørgsmål.

1.2. Leveringstid
Leveringstiderne kan variere fra opgave til opgave, vi forsøger dog at rette dem inden for 2-3
hverdage.
I travle perioder kan der dog gå op til 5 arbejdsdage fra DanaWeb har modtaget din mail, til de
konkrete rettelser er udført på din side. Drejer det sig om større rettelser, så skal du have
tålmodighed i op til 10 dage.

1.3. Husk at gemme dine opdageringer jævnligt
Ligesom når du f.eks. på din Netbank bliver logget ud efter et stykke tid, kan du opleve det
samme med dit DanaCMS.
Hvis du eksempelvis sidder og skriver, da vil systemet ikke registrere aktivitet eftersom
aktivitet betyder at man klikker rundt. Det vil sige at du kan risikere at du bliver logget ud af
systemet. Du vil i få tilfælde opleve at du ikke kan trykke på Gem. Derfor er det vigtigt at du
gør det til en god vane at du jævnligt gemmer din ændringer, når du sidder og arbejder på din
side.
Gem derfor altid dine opdateringer løbende!

2. 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.
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2.1. Tekster / Indhold fra Word
Du bør aldrig kopiere tekst direkte fra Word, Excel og andre programmer direkte over i
opdateringsmodulet. Dette skyldes, at de forskellige programmer gemmer deres egne koder i
teksten, som vil skabe konflikter med systemet bag DanaCMS.

2.2. Sådan kopierer du tekst
Der er 2 korrekte metoder til at indsætte teksten på siden
1. Kopier din tekst i Word (eller andre programmer) ved at trykke på CTRL+A på dit
tastatur. Med denne markerer du hele teksten, hvorefter du trykker på CTRL+C (for at
kopiere den valgte tekst). Dernæst åbner du programmet Notesblok/Notepad
(Windows). Her benytter du genvejstasterne CTRL+V for at indsætte teksten i
Notesblok/Notepad. Din tekst bliver renset for koderne og du kan nu markere hele
teksten igen (CTRL+A), kopiere den (CTRL+C) og sætte musen i tekstfeltet i
opdateringsmodulet. Her indsætter du teksten (CTRL+V).
2. Som først markeres teksten i f.eks. Word (CTRL+A), koper den (CTRL+C). I
opdateringsmodulet sætter du det ind i tekstfeltet, derefter trykkes på Viskelæder (

Det bedste du kan gøre er dog at skrive teksten direkte i opdateringsmodulet.

3. Login
Når du skal logge ind i din CMS skal du efter din hjemmesideadresse skrive /cms, du vil da
blive mødt af denne loginside.
I den mail du fik præsenteret siden i skulle du også gerne have modtaget et Brugernavn og
Adgangskode fra DanaWeb A/S.
Kan du ikke finde dette, kontakt os på support@danaweb.dk eller på telefon: 55 55 55 55.
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Tryk her hvis du
ikke kan huske
dit kodeord

3.1. Sikkerhed omkring koder
Kan du huske dit Brugernavn, men ikke din Adgangskode. Så kan du med fordel trykke på
Glemt kodeord?
En ny kode vil da blive sendt til den mailadresse du har indtastet i Brugernavn.

4. Indstillinger
Når du først er logget ind kan du i toppen af siden trykke på Indstillinger.
Tryk her for at justere
dine indstillinger

4.1. Generelle indstillinger
Under generelle indstillinger vil du kunne rette indstillingerne for din virksomhed hvis du skulle
få et nyt telefonnummer eller andet.
HUSK: Får du ny adresse, telefonnummer eller CVR-nummer, så skal du sende disse
rettelser til DanaWeb A/S også, da der er flere steder dette skal rettes.
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4.2. Søgemaskineoptimering
Her kan du ændre den generelle søgeoptimering af din side. I punkt 11.6. SEO vil du kunne
læse mere om den specifikke søgeoptimering af de enkelte sider.
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Generel titel. Denne vises som titel i toppen af browseren (programmet der bruges til
at gå på internettet med)



Beskrivelse. Dette er den forklarende tekst der kommer til at stå på Google under
Titel. Her kan du uddybe hvad hjemmesiden handler om. Husk at beskrivelsen du
indtaster her kun bliver vist på de sider, hvor der ikke er lavet en søgeoptimering.
Søgeord. Er de ord som du mener, er relevante for jeres virksomhed. De besøgende
kan ikke se dem. Du skriver her en række ord med komma imellem. 2-3 ord vil være
rigeligt, da disse søgeord ikke vægtes særligt højt længere i forhold til det der kan
læses på selve hjemmesiden. Bemærk at disse søgeord kun vil blive vist på de sider af
hjemmesiden hvor der ikke er lavet en søgeoptimering.
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4.3. Systembrugere
Skulle du ønske at flere brugere skal oprettes med individuelt login gøres dette under
Systembrugere

Efter du har trykket på
Indstillinger trykker du på
Systembrugere for at oprette
nye brugere til din CMS.

Når du har trykket på Systembrugere har du mulighed for at få vist alle brugere, eller oprette
nye brugere.

Tryk her for at oprette en ny
bruger.
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Når du skal oprette en ny bruger er der følgende oplysninger der skal indtastes:

Udfyld felterne og tryk
efterfølgende på Opret bruger.





Navn. Her skrives navnet på brugeren.
E-mail. Skriv mailen som der skal bruges til at logge ind med. Den skal være individuel
for de enkelte brugere.
Kodeord. Og Gentag kodeord. Her skriver du et specifikt kodeord til den enkelte
bruger. Det er selvfølgelig vigtigt at det er det samme der skrives i begge felter.

OBS: Når du sender loginoplysningerne ud til dine brugere af systemet, så kan du bede dem
om at ændre kodeordet til noget personlig, via det samme sted.

4.4. Ryd statistikker
Her har du mulighed for at rydde statistik over dine besøgende. Dette anbefales ikke med
mindre du er klar på helt at få nulstillet statistikken.

4.5. Ryd papirkurv
Du har desuden mulighed for at tømme papirkurven fuldstændig. OBS: Gør du dette kan vi
ikke genskabe det der lå i papirkurven.

5. Sprogfunktion
Hvis du har flere sprog på din side kan du skifte mellem sprogene via dropdown menuen i
toppen.
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Hvis du har flere sprog på
din side vil de kunne
vælges her.

6. Opret en ny side/menupunkt
Et menupunkt bruges til at navigere rundt på siden og hedder f.eks. ”Om os” eller ”Kontakt”.
Du opretter et nyt menupunkt via nedenstående felter:

Tryk her
for at
oprette en
ny side.




Sidenavn. Her skrives navnet på det nye menupunkt. Det kunne f.eks. ”Referencer”.
Undermenu. Hvis det nye menupunkt skal ligge under et andet menupunkt, så skal du
i dropdown listen vælge hvilken side den skal ligge under. Hvis det skal være et
hovedmenupunkt skal den blot stå til INGEN – skal være hovedmenu.
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Startside. Denne vælges hvis det nye menupunkt skal være den første side der
fremkommer når man går ind på hjemmesiden. OBS: Du kommer sandsynligvis
aldrig til at bruge denne.
Deaktiveret. Denne vælges hvis menupunktet ikke skal kunne tilgås og ikke skal vises
på hjemmesiden.
Klikbar. Når fluebenet fjernes i denne angiver du at man ikke kan klikke på
menupunktet. Dette bruges f.eks. når det er et menupunkt som har en dropdown med
undermenuer, forstået på den måde at man fjerner fluebenet på hovedmenupunktet.
Så vil man ikke kunne tilgå hovedmenupunktet, men man kan godt tilgå undersiderne.
Skjult. Denne vælges hvis menupunktet ikke skal vises i menuen, men du ønsker at
man skal kunne tilgå siden ved f.eks. et link.
Angiv eller opret ny menugruppe Hvis du har flere menuer på din side vil du her
kunne tilknytte det nye menupunkt til en anden menu, eller oprette en ny menu. OBS:
Du skal være opmærksom på at du skal kontakte DanaWeb for at vi kan angive for
systemet hvor menuen skal være placeret på hjemmesiden.

Afslut med at trykke på enten Opret side eller Opret side og afslut.

6.1. Avancerede indstillinger
Når du har oprettet menupunktet fremkommer der en menu i venstre side som giver der
mulighed for at give menupunktet nogle avancerede indstillinger.
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6.1.1. Avanceret

Linktype. Du har mulighed for at dit nye menupunkt kan linke til:






Internt link. Her linkes til en af de andre menupunkter på denne hjemmeside. I nr. 2
dropdown-felt vil du kunne vælge hvilken side der skal linkes til.
Eksternt link. Via denne kan du linke til andre hjemmesider. F.eks. skrives der i feltet
der fremkommer derunder www.google.dk hvis det er den side man ønsker at linke til.
Link til fil. Hvis du ønsker at linke til en fil du har uploadet (se hvordan du uploader
filer under punkt 8.)kan dette gøres i dette felt. Når du har valgt Link til fil vil du kunne
vælge filen i dropdown boksen som fremkommer nedenunder.
Modul. Du kan endelig linke til et modul såsom Udskriv.

6.1.2. Alternative URL’er
Alternative URL-adresser kan tilføjes både under de avancerede indstillinger og under feltet i
venstre side som hedder det samme.
Når du opretter en hjemmeside vil systemet automatisk danne en URL-adresse til at være
sidens navn i en browservenlig version. F.eks. vil siden Kontakt os komme til at hedde
/kontakt-os.aspx efter din hjemmesides adresse. Denne kan du ændre her. Siden vil dog altid
komme til at hedde .aspx til sidst. Bemærk at systemet dog altid vil sørge for at URL’en er
browser-venlig.
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6.1.3. Publiceringsperiode

I bunden af de avancerede indstillinger har du mulighed for at styre i hvilken periode siden
skal være online. Hvis du ikke justerer denne vil den komme online med det samme og blive
ved med at være online til du enten retter i slutdatoen eller sletter siden.
Når du vil sætte en side på hjemmesiden i en begrænset periode gør du som følger:
1. Sæt et flueben i feltet Startdato for at aktivere funktionen. Hvis du ikke sætter et
flueben vil siden kunne tilgås fra nu af.
2. Tryk på kalenderikonet for at vælge dato for hvornår siden skal kunne tilgås.
3. Ved Kl. kan du sætte et klokkeslæt i time- og minutformat. Siden vil kunne tilgås fra
det valgte tidspunkt.
4. Sæt et flueben i feltet Slutdato for at aktivere funktionen. Hvis du ikke sætter et
flueben vil siden ikke forsvinde.
5. Tryk på kalenderikonet for at vælge datoen for hvornår siden ikke skal kunne tilgås
længere.
6. Ved Kl. kan du sætte et klokkeslæt i time- og minutformat. Siden vil ikke kunne tilgås
fra det valgte tidspunkt.
7. Tryk på Gem ændringer.

6.1.4. Sortering
Ønsker du at justere rækkefølgen på dine menupunkter gøres dette under Sortering.
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Når du holder musen hen over punkterne vil den ændre sig til en dobbeltpil (
) ved at holde
venstre museknap nede og trække kan du rette rækkefølgen på menupunkterne. Husk
afslutningsvis at trykke på Gem ændringer.

6.1.5. Optimering
Du har mulighed for at justere optimeringen af de enkelte sider under Optimering.

Sidens titel. Denne kommer til at stå øverst i din browser og er desuden linket (blå tekst) der
kommer til at stå i Google. Titlen bør være en kort, præcis og relevant tekst som fortæller dine
kunder, hvad de kan forvente at finde på den pågældende side. HUSK at de ord du benytter i
titlen skal gå igen på den side du optimerer. Titlen er meget vigtig, men behøver kun at blive
udfyldt, hvis den skal hedde noget andet end sidenavnet. Hvis der ikke er angivet en titel, vil
sidenavnet automatisk blive brugt.
Beskrivelse. Dette er den forklarende tekst, som kommer til at stå i Google under titlen. Her
kan du uddybe hvad den pågældende indholdsside handler om. Beskrivelsen er ikke nær så
vigtig som titlen, den vil oftest kun blive brugt når Google ikke kan fremhæve et udsnit af dit
indhold med selve søgeordet.
Søgeord. Her skal ord som du mener, er relevante for den pågældende side. De besøgende
kan ikke se disse ord. Ordene skrives med komma imellem. Det skal ikke være alle søgeord du
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ønsker at blive fundet på, men kun dem som gør sig gældende for den pågældende side. 2-3
ord er rigeligt, da disse søgeord ikke vægtes særligt højt længere, Google har større fokus på
den tekst der er på selve siden.
Vis i sitemap. Denne giver dig mulighed for at vælge den pågældende side, som skal vises i
det autogenererede sitemap der ligger på din side. Et sitemap er en oversigt over strukturen
på jeres hjemmeside. Det viser alle menupunkterne i et enkelt diagram, så man hurtigt kan
danne sig et overblik over hele hjemmesiden.
Tillad indeksering. Giver dig mulighed for at vælge om denne side må kunne findes af
søgemaskiner som f.eks. Google. Bemærk hvis du fjerner fluebenet fra Tillad indeksering
forsvinder siden ikke fra Google med det samme. Dette sker først næste gang Googles
søgerobotter kigger forbi jeres hjemmeside.
Inkluder firmanavn i titel. Når du hakker denne af vil firmanavnet fremkomme i sidens titel.

6.2. Slet en side
Når du ikke skal bruge et menupunkt mere, så har du mulighed for at slette det fra
hjemmesiden.

OBS: Hvis menupunktet blot skal fjernes midlertidigt, så anbefaler vi at du går ind i
menupunktets indstillinger og benytter dig af funktionen Deaktiveret eller Skjult.

7. CMS’ens hovedmenu
I toppen af din administration ligger en bar, som indeholder en håndfuld links.
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Indhold. Her vil du kunne se og justere dine menupunkter og deres indhold på selve
hjemmesiden.
Arkiv. Her vil du kunne uploade filer og se en oversigt over dem som er uploadet.
Kommunikation. Herfra vil du kunne kommunikere med dine kunder.
Moduler. Her vil der ligge alle de moduler der er tilknyttet til din side.
Statistik. Her vil du kunne se en statistik over dine besøgende på siden.
Papirkurv. Her vil du kunne se de ting du har smidt i papirkurven.

I de kommende kapitler kan du læse mere om disse punkter.

8. Indsættelse af tekst / Redigering af
tekst
For at indsætte tekst (indhold) på dine sider eller redigere i indholdet skal du klikke på Indhold
øverst i venstre side.
Tryk her for at komme til
dine indholdssider.

Det er, som tidligere nævnt, her du får en oversigt over alle dine sider på hjemmesiden.
Du klikker derefter på Indhold til højre for den side du ønsker at redigere eller indsætte ny
tekst på.
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Tryk på Indhold ud
for den side du
ønsker at rette i.

Når du har klikket på Indhold, åbner siden i et nyt faneblad.
Når du kører musen hen over teksten kan du fornemme tekstfelterne der er sat derind, for at
redigere i en af dem klikkes der med musen
For at redigere i eksisterende indhold, skal du klikke med musen og nedenstående ikoner
fremkommer.

Disse ikoner fremkommer
over det felt du er ved at
redigere i.
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Juster i teksten og brug gerne de formateringer som knapperne tilbyder. Du kan læse mere
derom under punkt 8.2. Ikonerne i CMS-editoren
Til slut trykker du på Gem ændringer øverst til venstre.

8.1. Vigtigt at vide
Det er vigtigt at du husker at du ikke må kopiere indhold fra diverse programmer og sætte det
direkte ind i editoren, uden at bruge viskelæderet. Grunden til dette er at der er gemt koder i
teksten fra Word (eller andre programmer). Når du kopierer teksten, så tages disse koder med
over.

8.1.1. Kopiere fra tekstbehandlingsprogram
Tekst fra Word (og andre programmer) kopieres, sættes direkte ind i editoren. Teksten
markeres da og der trykkes på Viskelæderet for at fjerne den unødige kode.

Tryk på viskelæderet for at
slette koden på tekst du lige
har kopieret ind.

8.1.2. Regne- eller excelark
Hvis du har et Excelark (regneark), skal du vide at du ikke kan kopiere indholdet ind i
editoren.
Editoren er et værktøj som gør at du let kan indsætte tekst, billeder og links på din
hjemmeside, uden du har den store baggrundsviden om html-koder.

8.2. Ikonerne i CMS-editoren
Når du bruger editoren er der en række ikoner i toppen.

Formatering. Ved tryk på denne knap kommer de skriftformater frem som er
lavet til siden. Ønsker du flere formater skal du kontakte DanaWeb A/S
Fed. For at gøre en tekst fed skal du først markere den tekst der skal være fed,
derefter trykkes der på knappen.
Kursiv. For at gøre en tekst kursiv skal du først markere den tekst der skal være
kursiv, derefter trykkes der på knappen.
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Understreget. For at gøre en tekst understreget skal du først markere den tekst
der skal være understreget, derefter trykkes der på knappen.
Tekstfarve. Marker teksten der skal have en anden farve, derefter trykkes der på
farveboksen og du kan vælge hvilken farve den skal have. Værd opmærksom på
koden der kommer frem med # foran, hvis du skal bruge den samme farve på
noget tekst et andet sted skal denne kode være den samme.
Punktopstilling. For at lave punktopstilling på siden, markeres den tekst der skal
være i punktopstilling og der trykkes på knappen bagefter.
Numerisk punktopstilling. For at lave numerisk punktopstilling på siden,
markeres den tekst der skal være i numerisk punktopstilling og der trykkes på
knappen bagefter.
Fjern indrykning. Hvis der er en indrykning på siden og du ønsker at fjerne den,
gøres det ved at markere teksten og trykke på denne knap.
Indrykning. Hvis du ønsker der skal være en indrykning, markeres den
pågældende tekst og der trykkes derefter på denne knap.
Alignment. Hvis du ønsker at teksten skal være højre- venstre- eller midt justeret
eller med lige margener, kan det gøres via denne knap. Som de andre knapper,
skal teksten der ønskes en justering på markeres.
Indsæt intern/eksternt link. Ønsker du for at linke til andres hjemmesider,
egne side, mails, moduler, bogmærker eller billeder gøres dette via denne knap.
Marker teksten som skal være link, inden du trykker på knappen. Når du har
trykket på knappen kommer der et nyt vindue frem. Nærmer forklaring kommer
under punkt 8.8. Links
Indsæt bogmærke. Et bogmærke er et lille stykke kode, som indsættes på siden
sådan at bestemte afsnit kan findes længere nede på samme side. Det er vigtigt at
du navngiver bogmærkerne så du nemt kan finde frem til den hvis du skal bruge
mange bogmærker. Den tekst du markerer inden du trykker på knappen vil være
dertil der kan linkes. Når du skal lave linket dertil i toppen af siden, vælges
Bogmærker og du vil se en oversigt over de bogmærker du har lavet. Læs mere
under punkt 8.8.1. Tilføj link
Viskelæder. Når du indsætter tekst fra tekstbehandlingsprogrammer såsom Word,
så kan der komme en masse kode med fra Word. For at fjerne denne kode
markeres teksten og der trykkes på denne knap.
Signature. Hvis du ønsker at dine kontaktoplysninger skal ligge i bunden af siden
eller inde i teksten, da trykkes der på denne knap. Oplysningerne hentes fra
Indstillinger.

8.4. Indsæt element
Elementer er alt fra tekster, enkelte billeder, galleri, GoogleMap, formularer, videoer og
nyhedsbrevstilmelding til skabeloner.
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Elementerne der kan sættes på siden.
HUSK: at der skal en ramme ind før
nogle af de andre elementer kan sættes
ind.

8.4.1. Ramme

Først skal du vide at før du kan indsætte enhver andet element, så skal der sættes en ramme
ind som det kan være i. Kan du ikke indsætte en ramme det ønskede sted, så er det ikke
sikkert at det er muligt. For at din side kan være responsiv, dvs. tilpasser sig den enhed den
vises på, så er der nogle begrænsninger i dit design, netop for at det kommer til at se
ordentligt ud på alle enheder. Hvis du gerne vil have en ramme ind og det ikke virker til at
være muligt, så kontakt gerne DanaWeb A/S, så vil vi se på mulighederne sammen med dig og
rådgive dig. Rammen trækkes ind over feltet og du vil let kunne se hvor du kan sætte den ind,
da der kommer en grøn bar med en hvid pil i. Pilen angiver hvilken side som rammen vil
justere sig efter.
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Her ses hvor
rammen kan
placeres

Når du har sluppet rammen på det sted du ønsker den, da vil toppen gå til Størrelse og afstand
– læs mere derom i punkt 8.5. Størrelse og afstand

8.4.2. Tekstfelt

Når du gerne vil have et tekstfelt ind på siden, da bruges dem samme fremgangsmåde som
med rammer, man trækker den ind i enten en ledig ramme eller lige under et andet tekstfelt
(der vil den være i den ramme som det andet tekstfelt bruger.)

Træk tekstfelt herind. Når
du slipper er den klar til at
du kan skrive i den.

8.4.3. Billede

Hvis du ønsker at indsætte et billede i en ramme, da skal du klikke på knappen Billede og lige
under vil der komme et felt hvor du skal klikke i Vælg billede. De mapper du har oprettet i
arkivet (se mere i punkt 9.1. Filarkiv) vil da fremkomme, når du har valgt en af mapperne vil
billederne i mappen blive vist i lille version umiddelbart lige til højre herfor.
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Klik her for at få
boksen frem.

Når du har valgt
mappen her vil
billederne i denne
mappe blive vist til
højre.

Når du har fundet det billede du vil have på siden, så trækkes billedet ned i den pågældende
ramme du ønsker det i.

8.4.4. Galleri

Hvis du ønsker at have et galleri på din side, så skal du først oprette et billedgalleri, se
hvordan i punkt 9.2. Billedgalleri
Når du har klikket en gang på knappen Galleri, så fremkommer de gallerier som er oprettet
derunder. Derpå trækkes det valgte galleri ind i den ramme du ønsker at have den i.
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Når du har trykket en gang
på Galleri vil de gallerier
der er oprettet fremkomme
i bjælken lige under.

8.4.5. GoogleMap

Via. GoogleMap kan du vise dine kunder hvor din forretning ligger, desuden kan de via deres
SmartPhone nem navigere frem til dig.
Før du kan indsætte et GoogleMap på din side skal du oprette et først. Se mere under punkt
11.4. GoogleMap
Når du har oprettet et GoogleMap kan du se den, når du har klikket på GoogleMap i editoren.
Træk den da ud i den ramme du ønsker at den skal ligge i.
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Klik her for at se de
oprettede
GoogleMaps
Træk denne ud i den
ramme du ønsker
GoogleMap skal være i.

8.4.6. Formular

Hvis du ønsker en kontaktformular på en af dine sider, så skal du først oprette den, hvordan
dette gøres ses under punkt 10.1. Formular.
Når du har oprettet en formular kan du se den, når du har klikket på Formular i editoren. Træk
den da ud i den ramme du ønsker at den skal ligge i.

Klik her for at se de
tilgængelige formularer.

Træk denne ud i den ramme du
ønsker at den skal ligge i.
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8.4.7. Video

Hvis du ønsker at have en video på din side er der to fremgangsmåder:
YouTube. Denne bruges når du har fundet en video på www.youtube.com. Du kopierer linket
fra den video ved at klikke markere teksten i adressestien.

Kopier denne sti.

I editoren trykker du på videoknappen under Indsæt element, derpå trækkes YouTube ud i den
ønskede ramme.

Træk denne knap ud i den ramme
hvor du ønsker videoen skal ligge.

Da vil toppen ændre sig til at se ud som nedenstående, du indsætter linket ind i Videosti. Hvis
du ønsker at videoen skal starte automatisk, da skal du hakke af lige til højre for videostien.
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Klik her hvis videoen
skal starte
automatisk.

Indsæt stien du
kopierede før i dette felt.

Facebook. Denne bruges når du har fundet en video på www.facebook.com. Du kopierer
linket fra den video ved at klikke markere teksten i adressestien.

Kopier denne sti.

I editoren trykker du på videoknappen under Indsæt element, derpå trækkes Facebook ud i
den ønskede ramme.

Træk denne knap ud i den ramme
hvor du ønsker videoen skal ligge.
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Da vil toppen ændre sig til at se ud som nedenstående, du indsætter linket ind i Videosti. Hvis
du ønsker at videoen skal starte automatisk, da skal du hakke af lige til højre for videostien.

Klik her hvis videoen
skal starte
automatisk.

Indsæt stien du
kopierede før i dette felt.

Fordelen ved at sætte videoen ind på siden på denne måde er at det ser ud som om videoen er
en del af din hjemmeside, og videoen er klargjort til at skal ligge på Internettet.
Videoer er en lang række af billeder som fylder rigtigt meget. Når du uploader din video til
f.eks. YouTube komprimeres filmen uden at miste kvalitet, og dine kunder kan se videoerne fra
alle enheder.

8.4.8. Nyhedsbrev

Hvis du ønsker at sende nyhedsbreve ud til dine kunder, kan du indsætte en formular på din
side som gør det nemt for dine kunde at tilmeldes sig netop dit nyhedsbrev.
For at indsætte et nyhedsbrev skal du først klikke på Nyhedsbrev i toppen, derefter vil de
tilgængelige nyhedsbreve fremkomme i baren lige under.
Du skal trække nyhedsbrevstilmeldingen ud i den ramme du ønsker den skal ligge i.

Træk denne knap ud i den ramme
hvor du ønsker
nyhedsbrevstilmeldingen skal ligge.
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8.4.9. Skabelon

Når du opretter en ny side har du desuden mulighed for at sætte en skabelon ind.
Dette vil sige at opsætningen kan kopieres ind fra enten en af de allerede eksisterende sider,
eller fra en af de foruddefinerede skabeloner.
Tryk her for at
bruge skabelon til
at sætte din side
op med.

Tryk her for at vælge en
skabelon eller en side
som den nye side skal
ligne.

Vælger du f.eks. 2 kolonner kommer der nogle forskellige opsætninger op som du kan vælge
imellem,

Vælg imellem
skabelonerne.

Træk den opsætning du gerne vil have på siden ud i den ønskede ramme.

8.4.10. Slette et element
Hvis du ønsker at slette et element skal du holde musen hen over den, og der vil fremkomme
et rødt kryds i dens øverste højre hjørne. Når du klikker på denne sletter du elementet.

30

DanaWeb A/S • Herlev hovedgade 201B • 2730 Herlev • Tlf: 55 55 55 55 • support@danaweb.dk

Tryk her for at
slette elementet.

OBS: Det er en god ide at gemme lige inden du sletter noget, da vil du
have mulighed for at finde det frem igen via papirkurven.

8.5. Størrelse og afstand
Under størrelse og afstands-knappen i toppen kan du justere det enkelte elements placering.
Du skal være opmærksom på at der er begrænsninger på hvor meget det er muligt at justere
dette, da indholdet skal kunne passe til alle enheder.
Lås højde
Lav indrykning af
indholdet i rammen.
Her justeres
rammens størrelse
ud fra de
muligheder du har.

Juster rammens
placering.

Du har mulighed for at låse højden, ved at hakke den af. Husk at du justerer den præcise
højde ved at indsætte et tal ud for Højde. Tallene i første felt er i pixels, hvilket betyder
punkter pr. tomme og hentyder til hvor mange prikker der kan være i et billede.
Du kan desuden justere placeringen af rammen og indrykningen af indholdet i rammen.
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8.6. Baggrund
Du har mulighed for at justere baggrunden af din ramme. Du kan vælge at indsætte en fast
farve eller et billede. Du skal desuden vælge hvor billedet skal placeres såvel som hvordan den
skal gentages.

Juster billedets
gentagelse og placering
her.
Vælg farve
eller billede
her.

OBS: Billedet skal først ligges ind i Arkivet før du kan vælge det. Læs mere
under punkt 9.1. Filarkiv.

Gentagelsen kan stilles til Repeat-all (gentag i bredden og højden), Repeat X (gentag
horisontalt), Repeat Y (gentag vertikalt) og No Repeat (gentag ikke).
I feltet Placering kan du i første felt vælge om den skal være justeret ud fra venstre, højre
eller centreret (vertikalt), mens du i højre felt kan vælge om den skal være justeret ud fra top,
bund eller center (horisontalt).

8.7. Kanter
Du har desuden mulighed for at sætte kanter på dine rammer og tekstfelter.
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Ved at vælge kantfarve,
størrelse og type kan du
indsætte kanter.

Kantfarve. Ved at trykke på den lille firkant kan du vælge imellem de foruddefinerede farver
til din side. Dette vil vi anbefale, da det vil gøre din side let at læse og meget brugervenlig
over for dine kunder. Du kan også justere i hex farven, som er den farvekode der allerede står
i feltet oven over og starter med #. Der skal du dog have kendskab til farvernes koder.

Vælg farve ud fra de foruddefinerede,
eller ved at indsætte en hex-kode.

Kanttype. I feltet Kanttype kan du vælge om det skal være en fast, stiplet eller prikket kant
der skal være rundt om. Størrelsen på stipler, prikker og afstanden mellem disse er afhængig
af dine indtastninger i Kantstørrelse.

Vælg imellem
kanttyperne her.

Kantstørrelse. Der er her 4 felter og placeringen for kanten er som følger: øverst – højre –
nede – venstre. Hvis du udelukkende indsætte tal heri, skal du være opmærksom på at
afstanden bliver meget stor. Derfor anbefaler vi at du lige efter tallet skriver px (pixels). Oftest
vil en ramme på mellem 1-5px være rigeligt til dit behov.
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Ved at skrive px
lige efter tallet
kan du bedre
styre størrelsen.

8.8. Links
Ønsker du at der skal være et link på en hele elementet gøres dette via knappen i toppen af
samme navn.

Indtast titel her.
Tryk her for at tilføje et link.

8.8.1. Tilføj link
Ved at trykke på det første felt fremkommer et nyt vindue hvori du kan vælge hvilken type link
det skal være.
Alternativ tekst bruges til søgeoptimering.
Denne ændrer sig ikke når man vælger imellem
type af links.

Type af links.
Justeringer for diverse typer af
links.
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Alternativ tekst. Denne udfyldes for at forbedre din søgeoptimering. Den besøgende kan ikke
se denne tekst, den er udelukkende til for søgemaskinerne.
Eksternt link. Dette vil sige at linke til andre hjemmesider. I det første felt indsættes linket til
den side du ønsker at dine kunder skal gå til. I Åben link i kan du vælge om linket skal åbne i
det samme vindue eller i et nyt vindue. Vi vil altid anbefale et nyt vindue når det er eksternt
link.

Indtast link til anden
side her.

Vi vil altid anbefale I
nyt vindue her når du
linker til en anden
hjemmeside.

Internt link. Dette vil sige at du linker til en af dine andre menupunkter på denne side. Når
du trykker i dropdown menuen (intet menupunkt valgt) vil alle de menupunkter du har
oprettet fremkomme. Vælg den du vil linke til. I Åben link i kan du vælge om linket skal åbne i
det samme vindue eller i et nyt vindue. Oftest vil det være bedst med at den åbner i samme
vindue.

Oftest vil det bedste
være at vælge Samme
vindue her når du linker
titlen af dine egne
undersider.

Vælg hvilken side
der skal linkes til
her.

Fil i arkiv. Før du kan linke til en fil i arkivet skal den uploades dertil. Se mere under punkt
9.1. Filarkiv. Når du trykker på dropdown menuen (Ingen fil valgt fra arkiv) fremkommer de
filer i dit arkiv som du kan linke til. I Åben link i kan du vælge om linket skal åbne i det samme
vindue eller i et nyt vindue. Vi vil altid anbefale et nyt vindue når det er til en fil i arkivet.

Vi vil altid anbefale I
nyt vindue her når du
linker til en fil.

Vælg hvilken fil
der skal linkes til
her.

E-mail adresse. Du har desuden mulighed for at lave et link til en mail. Dvs. at når der
trykkes på linket, så vil det åbne en ny mail i det primære mailprogram på din kundes
computer. I første felt skriver du mailadressen som linket skal gå til, mens du i det andet felt
skriver emnet på mailen.
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Her skrives
mailadressen og
emnet.

Modul. Der er desuden mulighed for at sætte den til at linket til et modul såsom Udskriv.

Vælg modul her.

Bogmærke. Hvis du har oprettet bogmærker i tekstfeltet, kan du med fordel linke til disse.
Bogmærker bruges som tidligere nævnt til f.eks. en side med meget indhold. Da vil man kunne
indsætte bogmærke-links øverst på siden, til fokusområder længere nede. Der kan også linkes
til bogmærker på andre sider.

Vælg en anden
side her, hvis
nødvendigt.

Her vil en liste af de
oprettede bogmærker
fremkomme. Vælg den
du ønsker at linke til.

9. Arkiv: Billeder, filer og gallerier på
din hjemmeside
Du skal altid uploade dine billeder og filer på din side som det første. Det er desuden en god
idé at du beskærer dine billeder, enten inden du uploader dem eller under selve billedet i
arkivet. På den måde undgår du at dine billeder er for store og tager lang tid at indlæse på
hjemmesiden.
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9.1. Filarkiv
Når du har trykket på Arkiv vil du få mappeoversigten frem over de mapper der er tilknyttet til
filarkivet.

Mapper i mappeoversigten.

Du har i venstre side mulighed for at justere i mapper og filer.

9.1.1. Opret ny mappe
For at skabe en god struktur i filerne på jeres hjemmeside er det nødvendigt at oprette en
mappe, hvis det ikke allerede er gjort. Jeres besøgende på hjemmesiden kan ikke se
mapperne.

Skriv mappens
navn her.
Tryk her for at
oprette en ny mappe.

Vælg hvilket ikon
din nye mappe
skal have.
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Fremgangsmåden for at oprette en ny mappe er som følger:
1. Tryk på knappen Opret ny mappe i venstre side.
2. Udfyld feltet Mappenavn med et relevant navn i forhold til de filer du har tænkt dig at
placere i mappen.
3. Ved Vælg ikon til mappe kan du eventuelt vælge et ikon, som kan hjælpe dig til bedre
at huske hvad du har i mappen. Tryk på det ønskede ikon så det bliver markeret med
blå baggrund.
4. Tryk på Opret mappe.

9.1.2. Rediger mappe
Hvis du senere hen gerne vil skifte navn og ikon på mappen gør du som følger.

Ret mappens
navn her.

Ret mappens
ikon her.

Her ser du hvornår
mappen sidst er
blevet opdateret.

1. Tryk på mappen som du ønsker at redigere.
2. I venstre side kan du trykke på Rediger mappe.
Siden ser ud som herover og den ligner den som du fik frem da du oprettede en mappe. Den
eneste forskel er at der er et felt i bunden hvor du kan se hvornår mappen sidst er blevet
opdateret.
Til sidst trykker du på Rediger mappe.

9.1.3. Slet mappe
Du har mulighed for at slette hele mappen eller flytte al indholdet til en anden mappe.
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Tryk her for at
se slette
indstillingerne.
mappen.

Tryk på Slet på den enkelte mappe.
Hvis der er filer i den mappe du ønsker at slette, vil nedenstående skærm komme frem, du
skal her tage stilling til om filerne skal slettes eller flyttes til en anden mappe.

Tag stilling til om filerne
skal slettes sammen med
mappen eller om de skal
flyttes til en anden,
allerede eksisterende,
mappe.

9.1.4. Upload filer til filarkiv
Når du skal uploade filer til dit arkiv gøres dette ved at trykke på Upload filer på den mappe du
ønsker at have filerne i. Husk hvis du ønsker at oprette en ny mappe kan du se hvordan i
punkt 9.1.1. Opret ny mappe.
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Systemet understøtter upload af disse filtyper:













jpg
jpeg
gif
png
bmp
pdf
doc
docx
xls
xlsx
ppt
pptx













tif
psd
eps
wav
mp3
ai
swf (kan ikke ses på Mac-produkter)
wmv
avi
txt
ico

Du skal blot være opmærksom på at video- og lydformater såsom avi og wav fylder rigtigt
meget og der er mulighed for at din side ikke vil vise den. Derfor anbefaler vi altid at videoer
bliver lagt på YouTube og Lydfiler deles via din Gmail.

Tryk her for at uploade
filer til denne mappe.

Du kan enten trykke på den røde knap Vælg filer, eller hvis du sidder i en moderne browser
(program du bruger til at gå på Internettet), så kan du blot trække filerne over med musen.
Systemet vil herefter automatisk begynde med at uploade dine filer. Hastigheden på upload af
filer afhænger af størrelsen på filerne og hastigheden på jeres Internet.
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Du kan vælge enten at
trække filer ind i dette
vindue, eller trykke på
Vælg filer.

9.1.5. Flyt fil til en anden mappe
Du har mulighed for at flytte rund på dine filer blandt de oprettede mapper. Du kan enten
flytte en af gangen eller flere filer på en gang.
Tryk enten på mappens navn eller mappens ikon for at komme ind og se de filer den
indeholder.

Tryk enten på ikonet
eller på navnet for at
se filerne.

Marker den eller de filer du ønsker at flytte, ved at sætte et flueben til venstre for filnavnet.
Hvis filnavnet ikke siger dig noget kan du holde musen over filnavnet for at se en lille version
af billedet. Dernæst vælges hvilken mappe filerne skal flyttes til via dropdown boksen lige efter
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Flyt valgte filer. Når du trykker på knappen Flyt filer kommer der en boks frem hvor du skal
bekræfte at de markerede filer skal flyttes til den valgte mappe.

Her hakkes de filer
af som du ønsker at
flytte.

Vælg hvilken mappe
filerne skal flyttes til
inden du trykke på
knappen Flyt filer. Husk
at bekræfte.

9.1.6. Rediger fil
Du har mulighed for at ændre indstillingerne på hver enkelt fil. Oversigten kan se en smule
anerledes ud alt efter hvilken type fil du redigerer.
Tryk enten på mappens navn eller mappens ikon for at komme ind og se de filer den
indeholder. Dernæst trykker du på Rediger på den fil du ønsker at redigere.

Tryk på
Rediger for at
redigere et
billede.

Dette eksempel tager udgangspunkt i redigering af et billede.
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Navn. Dette er navnet på filen. Navnet vil ikke blive vist på selv hjemmesiden, men er
der for at give dig et bedre overblik over alle dine filer.
Mappe. Her angives hvilken mappe billedet ligger i, du kan også vælge at ændre dette.
Alt tekst. Her kan du med få ord beskrive hvad der vises på billedet. Alt tekst bruges
kun af søgemaskiner og vises ikke for den besøgende på siden.
Tilføjet d. Fortæller dig hvilken dato og klokkeslet filen er blevet uploadet til systemet.
Ændringsdato. Denne dato viser hvilken dato og klokkeslæt filen sidst er blevet
redigeret.
Tilføjet af. Denne viser hvem der har tilføjet filen. Dette kan være nyttigt hvis I er
flere brugere der har adgang til systemet.
Størrelse. Dette fortæller dig hvor meget filen fylder i KB (kilobyte).
Type. Her kan du se hvilken type fil dette er.

Der er desuden nogle få billedredigeringsmuligheder tilknyttet CMS-modulet.
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Roter, beskær eller
tilpas dit billede her.

Roter. Du har mulighed for at rotere dit billede hvis det vender forkert. Tryk på den knap hvis
pils retning passer til den vej, du ønsker at rotere billedet.
Roter dit billede her.
Enten med eller mod
urets retning.

Beskær. Hvis du ønsker kun at bruge dele af billedet kan dette gøres ved Beskær. Når du
trykker på denne knap ændrer billedet sig. Du vil nu kunne se et lyst felt med små firkanter
om, her trækker du i firkanterne for at vælge hvad du ønsker der skal være på dit billede.
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Desuden vil du have mulighed for at indtaste størrelsen manuelt – hvis du ønsker at billedet
skal have en bestemt størrelse.
Når du har justeret billedet og er tilfreds med resultatet, så trykkes der på ret-tegnet i den
lysegrønne firkant.

Slut med
at trykke
på den
grønne
knap.

Mulighed 1:
Træk i
firkanterne her.
Du vil ikke
kunne fiksere
størrelsen på
billedet.

Mulighed 2:
Juster størrelsen
her, hvis billedet
skal være en
bestemt
størrelse.

Tilpas. Endelig har du mulighed for at tilpasse størrelsen på billedet. Denne bruges oftest hvis
billedet er uploadet i en for stor størrelse. Det lille ikon: angiver at billedet beholder dets
proportioner når du justerer enten bredden eller højden.

Tilpas dit billede her.
HUSK at den
beholder sine
proportioner med
mindre du trykker på
kæde-ikonet.

Tryk på Gem ændringer når du er færdig med at redigere. Du kan dog også vælge at trykke på
Gem som ny, hvis du ønsker at gemme ændringerne som en helt ny fil. Der skal du være
opmærksom på at der vil komme et tal i enden af filnavnet.
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9.1.7. Slet fil
Tryk enten på mappens navn eller mappens ikon for at komme ind og se de filer den
indeholder.

Her hakkes de filer
af som du ønsker at
slette.

Tryk her for at
slette filerne. Husk
at bekræfte.

Marker den eller de filer du ønsker at slette, ved at sætte et flueben til venstre for filnavnet.
Dernæst trykker du på knappen Slet markerede filer, du vil derefter skulle bekræfte om du er
sikker på at du ønsker at slette filerne.

9.2. Billedgalleri
For at komme ind til gallerierne skal du trykke på Gallerioversigt som ligger under Arkiv.
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For at komme
ind til
gallerierne
trykkes der her.

Her vil du se en
oversigt over de
gallerier der er
oprettet.

9.2.1. Opret Galleri
Hvis du har mange billeder du gerne vil fremvise på din hjemmeside, så er et galleri den
nemmeste og mest overskuelige måde at gøre det på. Et galleri stiller automatisk billederne
pænt op og giver den besøgende mulighed for at trykke på billederne for at se dem i stort
format.

Tryk her for
at oprette et
nyt galleri.

For at oprette et nyt galleri skal du trykke på Opret nyt galleri under Arkiv, du vil da få
følgende skærm frem.
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Giv galleriet et meningsfuldt navn, da navnet i nogle tilfælde kan fremstå på selve
hjemmesiden.
Vis galleri kan sættes som følgende:
Galleri. Dette er den mest benyttede galleriform, som viser små billeder ved siden af
hinanden. Ved klik på de små billeder vil billedet åbne op i stort format.
Produkter. Denne viser små billeder under hinanden og der er mulighed for at skrive en
uddybende tekst til højre for hvert enkelt billede.
Flexbox. Denne viser billederne i fleksibel visning, afhængig om det er aflange eller høje
billeder. Når du uploader til denne er det derfor vigtigt at du i upload-vinduet ændrer ”Skaler
og beskær” i toppen til ”Skaler”, ellers virker det ikke.

9.2.2. Rediger eksisterende galleri
Hvis du senere hen gerne vil skifte navn og visning på galleri gør du som følger.
1. Tryk på galleriet som du ønsker at redigere.
2. I venstre side kan du trykke på Rediger galleri.
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Tryk her for at
redigere galleri.

Siden ser ud som da du oprettede et galleri. Når du har rettet til trykker du på Rediger galleri.

9.2.3. Upload billede til galleri
Når du skal uploade filer til dit galleri gøres dette ved at trykke på Upload filer på den mappe
du ønsker at have filerne i. Husk hvis du ønsker at oprette et nyt galleri kan du se hvordan i
punkt 9.2.1. Opret galleri.
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Tryk her for at uploade
filer til denne mappe.

Du kan enten trykke på den røde knap Vælg filer, eller hvis du sidder i en moderne browser
(program du bruger til at gå på Internettet), så kan du blot trække filerne over med musen.
Systemet vil herefter automatisk begynde med at uploade dine filer. Hastigheden på upload af
filer afhænger af størrelsen på filerne og hastigheden på jeres Internet.

Du kan vælge enten at
trække filer ind i dette
vindue, eller trykke på
Vælg filer.

9.2.4. Redigere billede
Du har desuden mulighed for at redigere billederne i dit galleri enkeltvist, for at gøre dette skal
du trykke på Rediger på det enkelte billede.
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Tryk her for
at redigere
billedet.

Du kan foretage mange justeringer til hvert enkelt billede i et galleri. Herunder filnavn, navn,
galleritilknytning, rotering, farver og beskrivelse.



Billedenavn. Dette er navnet på billedet, som fremgår i gallerivisning når man holder
musen hen over billedet ude på siden og når man åbner billedet op i stort format. I
Produktvisning vises denne sammen med beskrivelsen til højre for billedet.

51

DanaWeb A/S • Herlev hovedgade 201B • 2730 Herlev • Tlf: 55 55 55 55 • support@danaweb.dk








Filnavn (SEO). Dette ændrer filnavnet på billedet. En præcis angivelse vil forbedre
muligheden for at billedet bliver fundet af søgemaskiner. Max. 50 tegn kan indtastes.
Galleri. Denne giver dig mulighed for at ændre hvilken fremvisning galleriet skal have.
Læs mere under punkt. 9.2.1. Opret galleri.
Rotering. Vender billedet forkert, så har du her mulighed for at rette op på dette. Vælg
imellem 90, 180 eller 270 grader.
Billedfarver. Hvis du ønsker at give dit billede et særpræg kan du ændre den til
Sort/Hvid eller Sepia. Sepia er en farve der får billedet til at se gammelt og brunligt ud.
OBS: Du kan altid vælge at gå tilbage til den normale visning.
Beskrivelse. Beskrivelsen bliver vist på 2 forskellige måde afhængig af hvilken visning
man har sat sit galleri til. Hvis det er sat til Produktvisning vil beskrivelsen blive vist til
højre for billedet. Hvis det er sat til Gallerivisning vil man først se beskrivelsen når man
har åbnet billedet op i stort format.

Tryk på Rediger hvis du vil gemme og ønsker at fortsætte med at redigere. Hvis du til gengæld
vel gemme og gå tilbage til gallerioversigten, skal du trykke på Gem og gå tilbage.

9.2.5. Flyt billede til andet galleri
Du kan flytte et eller flere billeder fra et galleri til et andet uden at du behøver at slette og
uploade billederne igen.
OBS: Hvis du ønsker at flytte næsten alle billederne fra et galleri kan du med fordel spare tid
ved at trykke på Marker alle og derefter fjerne fluebenet under de få billeder fra galleriet der
ikke skal flyttes.
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Hak de billeder af
som du ønsker at
flytte til et andet
galleri.

Her vælger du hvilket
galleri de skal flyttes
til og derefter trykker
du på Flyt
markerede.

1. Sæt et flueben under de billeder du ønsker at flytte.
2. Ved Flyt til vælger du på listen hvilket galleri du ønsker at flytte de markerede billeder
til. Findes der ingen valgmuligheder skal du oprette et nyt galleri først.
3. Tryk på Flyt markerede.
4. Du vil nu blive spurgt om du er sikker på at du vil flytte de markerede billeder. Tryk på
OK.

9.2.6. Slet galleri
Du kan helt slette et galleri og alle billeder galleriet indeholder. Et galleri kan kun slettes hvis
det ikke er i brug på hjemmesiden.
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Tryk på Slet
for at slette et
galleri.

1. Tryk på Slet på det udvalgte galleri i Gallerioversigt.
2. Vælg Flyt galleri til papirkurven, hvis du blot ønsker at slette galleriet.
3. Vælg Slet galleri og flyt billeder til, hvis du ønsker at slette galleriet og samtidig flytte
alle billederne til et andet galleri. Vælg på listen hvilket galleri billederne skal flyttes til.
4. Tryk på Slet galleri.

Vælg hvorvidt du ønsker at
slette billederne eller flytte
dem til et andet galleri.

OBS: Hvis du har slettet et galleri ved et uheld kan det findes i papirkurven. Læs mere under
punkt 13. Papirkurv

9.2.7. Slet enkelte billeder i galleri
Du kan slette et eller flere billeder fra et galleri.
OBS: Hvis du ønsker at slette næsten alle billederne fra et galleri kan du med fordel spare tid
ved at trykke på Marker alle og derefter fjerne fluebenet under de få billeder fra galleriet der
ikke skal slettes.
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Hak de billeder af
som du ønsker at
slette.

Her trykker du for
at slette de
markerede
billeder.

1. Hvis du ønsker kun at slette et enkelt billede fra galleriet er det hurtigst at trykke på
Slet under det uønskede billede.
2. Ønsker du at slette flere billeder på en gang, så skal du sætte et flueben under hvert af
de billeder du ønsker at slette. Tryk derefter på Slet markerede nede i højre hjørne
OBS: Hvis du har slettet et billede ved et uheld kan de findes i papirkurven. Læs mere under punkt.
13. Papirkurv.

10. Kommunikation
Denne side indeholder al form for kommunikation. Vælg imellem de 2 punkter Formular eller
Nyhedsbreve.
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10.1. Formular
Formularer giver dig mulighed for at opbygge jeres egen kontaktformular. Det kunne f.eks.
være tilmelding til arrangementer osv.

10.1.1. Opret formular
Du kan selv oprette og opbygge en kontaktformular så den passer præcist til jeres behov. En
kontaktformular er en række felter man kan udfylde på hjemmesiden og oplysningerne fra
felterne sendes til en e-mailadresse.

Navn. Det er vigtigt at give formularen et meningsfyldt navn, så du let kan kende forskel når
der er flere formularer. Desuden vil de mails du får derfra have navnet stående i titlen på den
mail du modtager.
Modtagere. Her skal du angive hvilke e-mailadresser formularen skal sende til. Du kan vælge
om der skal sendes direkte til e-mailadressen, i CC eller BCC.
Tilføj flere modtagere. Denne bruges hvis formularen skal sendes til mere end en modtager.
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Notifikation ved afsendt besked. Tilpas denne så den passer til jeres behov. Formularsvaret
bliver vist for den besøgende på hjemmesiden, når alle felterne er udfyldt og der er trykket på
Send.
Uddybende header i besked du selv modtager. Dette er en overskrift du kan sætte i den
mail du modtager når dine kunder har udfyldt en kontaktformular.
E-mail-kvittering til afsender (vises ovenover udfyldte felter). Vælger du at skrive en
besked heri, vil det være denne besked som dine kunder får i deres egen mailadresse, som
kvittering på deres henvendelse.

10.1.2. Tilføj nyt felt til formular
En kontaktformular kan skræddersyes præcist til jeres behov. Du har mulighed for at vælge
imellem en lang række indtastningsfelter.

Udfyld feltnavn, vælg felttype og
om man skal udfylde feltet inden
man kan trykke på send.

Feltnavn. Udfyldes med navnet på feltet. Det kan f.eks. være ”Navn”, ”Email”, ”Besked” osv.
Felttype. Vælges alt efter hvilken type felt du vil oprette. Skal du f.eks. blot oprette et felt
hvor man indtaster navn vil ”Tekstfelt” være god at bruge. Sættes den til ”Liste”,
”Afkrydsningsfelt”, ”Radioknapper” og ”Knap” kan man først indtaste deri efter oprettelsen.
Feltvalidering. Når du hakker denne af vælger du om, det pågældende skal udfyldes inden
man trykker på send. Den vises som en rød stjerne på hjemmesiden.
Til sidst trykker du på Tilføj felt for at tilføje den til din kontaktformular.

10.1.3. Sorter felter i formular
Man kan let ændre på rækkefølgen af felterne i formularen.

OBS: Hvis du har slettet et billede ved et uheld kan de findes i papirkurven. Læs mere
under punkt 13. Papirkurv.
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Tryk på Sorter felt i venstre menu for at komme ind og flytte rundt på felterne. Hold venstre
museknap nede på det felt du vil flytte og træk den til den nye placering. Når du er tilfreds
slipper du museknappen og trykker på Gem ændringer.

Mens du holder venstre museknap nede
over det felt du vil flytte, rykker du musen
op eller ned for at justere den. Slip
knappen når du er tilfreds med placeringen.
Husk at trykke på Gem ændringer.

Tryk her for at
justere placering
på felterne.

10.1.4. Slet felter fra formular
Der er to metoder du kan bruge når du gerne vil slette felter fra formularen. Det er afhængigt
af om du vil slette et enkelt felt eller om du ønsker at slette flere.

Tryk her for at
komme ind og
slette felter.

Ønsker du blot
at slette et
enkelt felt,
gøres det her.
Hvis du vil slette mere end et felt,
skal du hakke af hvilke felter du
vil slette og til sidst trykke på Slet
markerede felter i bunden.

10.1.5. Rediger formular
Du har mulighed for at redigere indstillingerne for formularen ved at give den et nyt navn,
redigere formularsvaret eller tilføj/fjerne modtagere.
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Tryk her for at
komme ind og
redigere
felter.

10.1.6. Slet formular
Man kan slette en eller flere formulerer på en gang, du kommer ind til nedenstående oversigt
ved at trykke på Formularer.

Hvis du vil slette mere end en
formular, skal du hakke af hvilke
formularer du vil slette og til sidst
trykke på Fjern valgte i bunden.

Ønsker du blot
at slette en
enkelt formular,
gøres det her.

10.2. Nyhedsbreve
Nyhedsbreve giver dig mulighed for at opbygge og afsende et nyhedsbrev via. E-mail til alle
tilmeldte medlemmer.

10.2.1. Opret nyhedsbrev
Opret nyhedsbrev med tilbud, informationer og nyheder som I kan sende ud til jeres kunder og
andre interesserede.

Bemærk: Send altid en test ved hjælp af knappen Send nyhedsbrevtest, inden du
sender til alle jeres medlemmer.
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Tryk her for at
oprette dit første
nyhedsbrev.

Her skrives titel, afsendernavn, afsenders e-mail
og der vælgers hvilke grupper af medlemmer der
skal modtage nyhedsbrevet.

Her indsættes indholdet
til dit nyhedsbrev.

Her kan du vælge at Sende
nyhedsbrevet til
medlemmer, Sende en test,
Gemme som skabelon eller
oprette nyhedsbrevet.

Titel. Denne udfyldes med en tekst der er kort og præcis og fortæller hvad nyhedsbrevet
omhandler. Det er denne tekst der kommer til at stå som emne i mailen dine kunder
modtager.
Afsendernavn. Dette er navnet på afsenderen, de fleste skriver virksomhedsnavnet heri.
Afsender e-mail. Denne skal udfyldes med den e-mail adresse som skal stå som afsender af
nyhedsbrevet. Alle e-mail adresser kan bruges, men det vil være en god ide at bruge en fælles
e-mail.
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Modtagere. Dette giver dig muligheden for at vælge om nyhedsbrevet skal sendes til alle
grupper eller kun til en bestemt gruppe. Læs mere under punkt 10.2.5. Opret gruppe.
Editoren. Det er her du skal skrive selve nyhedsbrevet. Du kan benytte værktøjslinjen i
toppen for at få det til at se mere indbydende ud. Læs mere om værktøjslinjen i punkt 10.2.9.
Brug af editoren i nyhedsbrevet.
Inden du sender nyhedsbrevet ud til alle, anbefaler vi at du trykker på Send nyhedsbrevtest,
så du kan se om alt er som det skal være.
Når du er tilfreds med nyhedsbrevet og er klar til at sende det, tryk da på Send nyhedsbrev.
Vælger du at trykke på Gem som skabelon, så gemmes skabelonen sådan at du kan genbruge
alt indholdet næste gang du vil lave et nyhedsbrev.
Trykker du på Opret nyhedsbrev, så gemmes nyhedsbrevet så du kan sende det senere.

10.2.2. Tilføj medlem til nyhedsbrev
Du kan selv oprette flere medlemmer der kan modtage jeres nyhedsbrev. Når et nyt medlem
oprettes bliver der automatisk sendt en mail til medlemmet, hvor vedkommende bedes
bekræfte at de ønsker at være medlem.

Her indtastes fulde
navn, e-mail og hvilke
gruppe man skal være
medlem af inden der
trykkes på Opret.
Tryk her for at
tilføje medlemmer
til dit nyhedsbrev.

Fulde navn. Denne udfyldes med fornavn og efternavn.
E-mail. Her skrives det nye medlems e-mail adresse.
Grupper. Hvis der skal vælges mere end en gruppe hodels CTRL nede samtidig med at du
klikker på grupperne. Hvis der ikke er nogle grupper at vælge imellem skal du oprette en, du
kan læse mere under punkt 10.2.5. Opret gruppe.
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10.2.3. Rediger medlem til nyhedsbrev
Efter et medlem er oprettet er det muligt at gå ind og ændre på medlemmets oplysninger. Du
kan ændre navn, e-mail og hvilken gruppe de tilhører.

Tryk her for at
redigere det enkelte
medlem.

Tryk her for at
se medlemmer
du kan redigere.

10.2.4. Slet medlemmer fra nyhedsbrev
Du kan slette et eller flere medlemmer fra nyhedsbrevet på en gang. Når du fjerner et medlem
vil medlemmet ikke længere kunne modtage nyhedsbrevet.
Der er to metoder til at slette medlemmer afhængigt af om du vil slette en af gangen eller
flere på en gang.
Enkeltvis
For at slette enkeltvist trykkes der på slet ud for medlemmet, du skal bekræfte sletningen.
Flere på en gang
Hvis du ønsker at slette flere medlemmer på en gang, skal du hakke af ud for de medlemmer
du ønsker at slette og derefter trykke på Slet markerede. Der vil da fremkomme en boks
hvorfra du skal bekræfte at du er sikker på at du vil slette medlemmerne.
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Slet flere medlemmer ved at
hakke af her og tryk derefter
på Slet markerede.

Tryk her for at slette
det enkelte medlem.

Tryk her for
at se
medlemmer
du kan
slette.

10.2.5. Opret gruppe
En gruppe bruges til at inddele nyhedsbrevmedlemmerne, så du kan sende dine nyhedsbreve
mere målrettede ud til dine medlemmer. F.eks. hvis du har følgende to grupper: Sjælland og
Jylland, vil du da kunne sende specifikke tilbud ud til medlemmer af Sjælland.

Indtast gruppenavn og vælg hvorvidt
gruppenavnet skal kunne ses på hjemmesiden
når folk tilmelder sig nyhedsbrevet.
Tryk derefter på Tilføj gruppe.
Tryk her for
at se
grupperne.

Gruppenavn. Denne kan f.eks. hedde ”Jylland”, ”Sjælland”, ”Fyn”, ”Privat”, ”Erhverv”, ”Mode”
osv. Det der er vigtigt er at det er et præcist navn, for hvad man kan forvente af at være
medlem af denne gruppe.
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Vis gruppe. Her kan du vælge om den besøgende på hjemmesiden skal kunne se gruppen
eller ej, ved tilmelding til nyhedsbrevet.

10.2.6. Rediger gruppe
Du kan også under samme menupunkt redigere en allerede eksisterende gruppe. Du har
mulighed for at ændre navnet og synligheden.
OBS: Gruppenavnet bør ikke ændres betydeligt i forhold til det
oprindelige navn. Medlemmerne forventer at modtage mails
omhandlende den gruppe de har valgt at blive tilknyttet.

Tryk her for
at se
grupperne.
Tryk her for at redigere
en eksisterende gruppe.

10.2.7. Slet gruppe
Endelig har du mulighed for at slette en gruppe. De medlemmer der er tilknyttet gruppen vil
ikke blive slettet, men vil komme til at ligge som medlemmer som ikke er tildelt en gruppe.
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Tryk her for
at se
grupperne.
Tryk her for at slette en
eksisterende gruppe.

10.2.8. Opret nyhedsbrev skabelon
Et nyhedsbrevsskabelon er et nyhedsbrev du kan bruge som skabelon til et nyt nyhedsbrev på
et andet tidspunkt. En skabelon bruges gerne, hvis man har bygget et godt nyhedsbrev op og
vil bruge samme opstilling i et andet nyhedsbrev.

Du kan gøre nyhedsbrevet mere personligt ved hjælp af ”Automatiske
tekster”, læs mere derom i punkt 10.2.8. Brug automatiske tekster i
nyhedsbrev.
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Indsæt titel, afsendernavn, afsender e-mail
og vælg hvilke modtagergrupper der skal
bruges til dit nyhedsbrev.

Her laver du selve
nyhedsbrevet. Brug
værktøjslinjen i toppen for
at få det til at se mere
indbydende ud.

Du har til sidst mulighed for Opret nyhedsbrev,
Gem som skabelon, Send nyhedsbrevtest eller
Send nyhedsbrev.

Titel. Denne udfyldes med en tekst der er kort og præcist fortæller hvad nyhedsbrevet drejer
sig om. Det er denne tekst der kommer til at stå som emne i mailen, som jeres kunder
modtager.
Afsendernavn. Dette er navnet på afsenderen af nyhedsbrevet, de fleste har deres firmanavn
i dette felt.
Afsender e-mail. Den mail der skrives her er den som står som afsender mail af
nyhedsbrevet. Det vil være en god ide at bruge en fælles mail her, da dine kunder kan vælge
at besvare dit nyhedsbrev.
Editoren. I det store hvide felt laves selve nyhedsbrevet. Du kan benytte værktøjslinjen i
toppen af feltet for at få det til at se mere indbydende ud. Læs mere i punkt 10.2.9. Brug af
editoren i nyhedsbrevet.
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Når du er tilfreds med nyhedsbrevet trykker du på Gem som skabelon.
Når du har lavet nyhedsbrevet færdig og er klar til at sende det til dine kunder. Så er det altid
en god ide at trykke på Send nyhedsbrevtest først. Da vil den sende en test til din
afsendermail og du kan se om det hele står ordentligt.

10.2.8. Brug automatiske tekster i nyhedsbrev
Det er muligt at indsætte automatiske tekster i et nyhedsbrev. Det kan f.eks. være at navnet
på medlemmerne vises, så nyhedsbrevet bliver mere personlig.
Måden du gør dette på er at du i teksten skriver følgende: %NAME%, da vil systemet ved
afsendelse af nyhedsbrevet matche navnet med den som hører sammen med den enkelte Emailadresse ud fra medlemsoversigten.
Alternativt kan du skrive Kære %NAME% , dvs. at du kan sætte tekst foran og bagefter
%NAME%, så dit nyhedsbrev bliver personligt.

10.2.9. Brug af editoren i nyhedsbrevet.
Du har mulighed for at opstille et flot og præsentabelt nyhedsbrev ved hjælp af
redigeringsværktøjet, det er kun fantasien der sætter grænser.
Denne er lig den editor du bruger til at redigere indholdet på dine sider. Der er dog et ekstra
felt mere, alle vil dog blive listet her:
Har du opbygget et flot nyhedsbrev, så anbefaler vi at du trykker på knappen Gem
som skabelon som gemmer nyhedsbrevet så du let kan genbruge det en anden
gang.

Formatering. Ved tryk på denne knap kommer de skriftformater frem som er
lavet til siden. Ønsker du flere formater skal du kontakte DanaWeb A/S
Fed. For at gøre en tekst fed skal du først markere den tekst der skal være fed,
derefter trykkes der på knappen.
Kursiv. For at gøre en tekst kursiv skal du først markere den tekst der skal være
kursiv, derefter trykkes der på knappen.
Understreget. For at gøre en tekst understreget skal du først markere den tekst
der skal være understreget, derefter trykkes der på knappen.
Tekstfarve. Marker teksten der skal have en anden farve, derefter trykkes der på
farveboksen og du kan vælge hvilken farve den skal have. Værd opmærksom på
koden der kommer frem med # foran, hvis du skal bruge den samme farve på
noget tekst et andet sted skal denne kode være den samme.
Punktopstilling. For at lave punktopstilling på siden, markeres den tekst der skal
være i punktopstilling og der trykkes på knappen bagefter.
Numerisk punktopstilling. For at lave numerisk punktopstilling på siden,
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markeres den tekst der skal være i numerisk punktopstilling og der trykkes på
knappen bagefter.
Fjern indrykning. Hvis der er en indrykning på siden og du ønsker at fjerne den,
gøres det ved at markere teksten og trykke på denne knap.
Indrykning. Hvis du ønsker der skal være en indrykning, markeres den
pågældende tekst og der trykkes derefter på denne knap.
Alignment. Hvis du ønsker at teksten skal være højre- venstre- eller midt justeret
eller med lige margener, kan det gøres via denne knap. Som de andre knapper,
skal teksten der ønsket en justering på markeres.
Tabel. Bruges til at opstille indholdet oo kolonner og rækker. Det kunne f.eks.
være opstilling af produkter, priser, åbningstider osv.
Indsæt intern/eksternt link. Her har du mulighed for at linke til andres
hjemmesider, egne side, mails, moduler, bogmærker eller billeder gøres dette via
denne knap. Marker teksten som skal være link, inden du trykker på knappen. Når
du har trykket på knappen kommer der et nyt vindue frem. Nærmer forklaring
kommer under punkt 8.8.
Image. Herfra indsættes der billeder til dit nyhedsbrev. Når du trykker på denne
vil du komme ind til dit arkiv af billeder.
Viskelæder. Når du indsætter tekst fra tekstbehandlingsprogrammer såsom Word,
så kan der komme en masse kode med fra Word. For at fjerne denne kode
markeres teksten og der trykkes på denne knap.

10.2.10. Nyhedsbreve generelt
Mange mailservere anser nyhedsbreve som spam. Derfor risikerer man, at nogle udsendte
nyhedsbreve aldrig når frem til modtageren fordi de ender i spamfilteret.
Spamfiltre bliver mere og mere aggressive af den simple årsag, at folk er trætte af SPAM
(uønsket mail) i deres indbakke. Undersøgelser viser at ca. 25 % af alle nyhedsbreve ender i
spamfiltre.
Retningslinjer
Vi har opstillet et par retningslinjer for at minimere risikoen for at dine nyhedsbreve havner i
spamfiltre.
1. For at undgå spamfiltre kan du få modtagerene til at godkende mail fra dig. Dvs.
whitelist/hvidliste dig. De accepterer din e-mail adresse som en ”sikker” afsender.
Du kan evt. anbefale dette i dine nyhedsbreve – eller på din hjemmeside hvor de
tilmelder sig nyhedsbrevet.
2. Send kun nyhedsbrevet til modtagere, som ønsker at modtage nyhedsbrevet –
enten ved at tilmelde sig via din hjemmeside – eller ved at tilmelde sig på andre måder.
Gør det nemt for dine kunder at tilmelde og afmelde sig nyhedsbrevet. Dine modtagere
kan bl.a. afmelde sig nyhedsbrevet via et link i bunden af nyhedsbrevet.
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3. Udfyld altid emnefeltet. Tomme emnefelter udløser en reaktion fra spamfiltre –
undgå links i emnefeltet.
4. Undgå salgstaler. Skriv ikke Nyhedsbrev, Ugebrev, Køb nu, Spar 25% osv. – 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. Undgår specialtegn. Store bogstaver i emnefeltet, tal, udråbstegn, spørgsmålstegn,
procenttegn og dollartegn, disse aktiverer alle spamfilteret.
6. Husk tekst. Send ikke tomme mails kun med billeder.
7. Skriv hele link. Når du skriver webadresser, så husk at skrive http://www.danaweb.dk
(http:// foran www)
8. Vælg rigtig afsenderadresse. Brug ikke Hotmail, Yahoo eller Gmail som
afsenderadresse. De fleste spammails afsendes nemlig fra denne type mailadresse 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 55 55 55 55.
9. Undgå animerede GIF’er og store fonttyper i dit nyhedsbrev.

11. Moduler
Under moduler har du mulighed for at se moduler der er installeret på din hjemmeside og
justere i disse. Hvis du har tilkøbt ekstra moduler vil disse også vises her, de vil dog ikke blive
vist i dette eksempel.

De store knapper går til det
samme sted som menu
felterne i venstre side går til.

11.1. Indstillinger
Når du trykker på Indstillinger under Moduler, så svarer det til at du trykker på Indstillinger i
toppen af siden. Se mere under punkt 4. Indstillinger.
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Ved tryk på denne knap,
menupunktet i venstre
side eller i toppen (til
højre) kommer du til
Indstillinger.

11.2. Formular
Når du trykker på Indstillinger under Moduler kommer du til det samme sted som hvis du
trykker på Formular under Kommunikation.

Trykker du på Formular her
eller i venstre menu kommer
du til det samme sted som
under Kommunikation.

11.3. Galleri
Når du trykker på Galleri under Moduler kommer du til det samme sted som hvis du trykker på
Galleri under Arkiv.
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Trykker du på Galleri her eller i
venstre menu kommer du til
det samme sted som under
Arkiv.

11.4. Google Map
Du kan oprette et kort som kan bruges på hjemmesiden direkte her i systemet. Vi benytter
Googles kort tjeneste – Google Map.

11.4.1. Opret kort
Når du skal oprette dit første kort skal du trykke på Opret kort i venstre side.

Tryk her for at
oprettet et
kort.

Du skal da udfylde feltet Navn på kort med et navn der beskriver det kort du vil oprette.
Navnet vil ikke blive vist for dine besøgende på hjemmesiden, men det er kun til for at du let
kan administrere dine forskellige kort. Derefter trykker du på Opret kort.
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Indtast navnet på
kortet og tryk på
Opret kort.

Du har ikke indtastet en adresse der skal vises, dette kaldes en Markering, dette tages i det
næste punkt.

11.4.2. Opret markering på kort
Du kan oprette markeringer på dit kort som kan udpege en eller flere punkter derpå.
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Her kan du vælge
imellem Map eller
Sattelit-visning. Desuden
kan du zoome ind eller
ud via + og – i venstre
side.

Her indtastes
markeringens
navn, adressen og
teksten i
taleboblen inden
du trykker på
Gem ændringer.

Kortet. Øverst på siden ser du et kort der LIVE viser den aktuelle placering af den markering
du er ved at oprette. Du kan zoome ind eller ud ved hjælp af + og – til venstre.
desuden skifte mellem Kort og Satellit i højre side

Du kan

eller trække i den røde markering

med musen, hvis du ønsker at finde adressen manuelt.
Navn på Markering. Udfyld Navn på markering med et navn der beskriver den nye
markering. Hvis du f.eks. har et oversigtskort med jeres forhandlere, så vil denne markering
kunne kaldes Herlev. Det interne navn vises ikke på hjemmesiden, men er kun til for at du let
kan overskue dine forskellige markeringer.
Adresse. I feltet Adresse skriver du adressen på det sted markeringen skal være, dette
udfyldes på følgende måde: Vejnavn vejnr., Postnummer By. HUSK er placeringen ikke korrekt
– så kan du trække den røde markering til den korrekte placering.
Når du har indtastet adressen skal du trykker på Klik her for at søge efter ovenstående
adresse. Markeringen vil nu flytte sig til den nye adresse. HUSK er placeringen ikke korrekt –
så kan du trække den røde markering til den korrekte placering.
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Tekst i taleboble. Denne kan udfyldes med tekst efter eget valg. Det kunne f.eks. være
adresse oplysninger, tlf. og mail. Teksten bliver vist ude på hjemmesiden når man trykker på
markeringen på kortet.
Til sidst trykkes der på Gem ændringer.

11.4.3. Redigere markering på kort
Du kan redigere markeringer på kortet hvis placeringen ikke er korrekt eller hvis du vil rette
teksten i taleboblen.

Tryk her for
at se oversigt
over
markeringen.

Tryk her for at
redigere en markering
i et eksisterende kort.

11.4.4. Slet markering på kort
En markering kan slettes fra kortet igen, hvis det ikke længere skal bruges.

74

DanaWeb A/S • Herlev hovedgade 201B • 2730 Herlev • Tlf: 55 55 55 55 • support@danaweb.dk

Tryk her for
at se oversigt
over
markeringen.

Hvis du vil slette mere end
markering, skal du hakke af hvilke
felter du vil slette og til sidst
trykke på Slet markerede adresser
i bunden.

Tryk her for at slette
en markering i et
eksisterende kort.

11.4.5. Avancerede indstillinger for kort
Du kan ændre på en lang række indstillinger for Google Map kortets visning på selve
hjemmesiden og dermed forbedre dine kunders oplevelse af kortet.
OBS: Pas på med at aktivere for mange funktioner, hvis kortet på
hjemmesiden er lille. Det vil virke alt for presset.
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Tryk her for at
se de
avancerede
kortindstillinger.

Navn på kort. Denne udfyldes med et navn der beskriver kortet bedst muligt. Det kunne
f.eks. være ”Forhandlere”. Navnet vil ikke blive vist for den besøgende på hjemmesiden.
Zoom-indstillinger. Denne angiver hvor tæt på man skal se kortet. Du kan vælge imellem tal
fra 1-17, hvor 17 er tættest på og 1 er længst væk (hele verden). Du kan også vælge den
indstilling der hedder Autozoom map, der automatisk vælger en højde hvor alle markeringer
vises.
Vis panindstillinger. Denne frembringer en rund knap, som gør det muligt at navigere rundt
på kortet. Knappen vises oppe i venstre hjørne.
Vis zoom-indstillinger. Denne frembringer et panel i venstre side hvor man kan zoome ind
og ud på kortet.
Vis korttypeindstillinger. Denne frembringer i højre side knapperne Map og Sattelit.
Vis skalerindstillinger. Denne frembringer et lille panel i bunden af kortet hvor man kan få
en fornemmelse af afstanden på kortet.
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Vis street view-indstillinger. Denne frembringer et orange ikon oppe i venstre hjørne af
kortet. Ved at trække det orange ikon ud på kortet med musen, er det muligt at se området
fra jorden af. Dette skyldes at Google har kørt rundt i hele verden og taget billeder af vejene.
Vis kort oversigt-indstillinger. Denne frembringer et lille oversigtskort nede i højre hjørne
af kortet. Dette kan være nyttigt og give et godt overblik, hvis kortvisningen er sat til at være
meget tæt på.
Aktiver zoom ved musens rullehjul. Dette gør det muligt at zoome ind og ud på kortet ved
hjælp af musens rullehjul. Vi anbefaler at denne funktion er slået til.
Aktiver trækkort. Dette gør det muligt at trække rundt på kortet ved at holde venstre
museknap nede. Vi anbefaler at denne funktion er slået til.

11.4.6. Slet kort
Her kan du slette hele kortet. Bemærk, hvis du ønsker kun at slette en markering fra kortet så
skal du i stedet læse punk 11.4.4. Slet markering på kort
Du kan ikke slette et kort hvis det er i brug på hjemmesiden. Fjern
derfor først kortet fra de indholdssider hvor det er aktivt.

Tryk på Flyt kortet til papirkurven for at slette det.

Tryk her for at komme
ind og slette kort.

Tryk her for at
slette kortet.

11.5. Nyhedsbrev
Når du trykker på Nyhedsbrev under Moduler, så svarer det til at du trykker på Nyhedsbreve
under Kommunikation. Se mere under punkt 10.2 Nyhedsbreve
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Ved tryk på denne knap,
menupunktet i venstre
side eller under
Kommunikation kommer
du til Nyhedsbreve.

11.6. SEO
Stort set alle virksomheder er interesserede i en topplacering i Googles søgeresultater. En høj
placering her skaber muligheder for at fange nye potentielle kunder, der ikke kender din
virksomhed i forvejen.
Teksten og indholdet på din hjemmeside er altafgørende for resultatet af din
søgemaskineoptimering. Uden et velskrevet, informativt og relevant indhold på din
hjemmeside bliver hverken dine besøgende eller Google klogere på din hjemmesides budskab
og hensigt.

11.6.1. Titler og beskrivelser
Ved søgemaskineoptimering kan du indtaste en titel der vil blive vist i toppen på alle sider af
hjemmesiden. Beskrivelse vil kun vises på de sider af hjemmesiden, hvor der ikke er lavet en
søgemaskineoptimering. Dette punkt omhandler den generelle søgeoptimering, vil du ind og
søge optimere de enkelte sider kan du løse mere derom ved punkt 6.1.5. Optimering.

Det er vigtigt at være omhyggelig med optimeringen. Da det påvirker hjemmesidens
placering på søgemaskiner som f.eks. Google
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Tryk her for at skrive
alternative titler og
beskrivelser til dine
siders visning på
Google.

Her skrives en titel, hvis du
ikke ønsker at bruge sidens
navn.

Husk at
trykke her til
sidst.

Her skrives den forklarende tekst,
hvis du ønsker at have en anden
tekst end det udsnit fra indholdet på
din side, som den normalt vil vise.

Hver boks repræsenterer hver indholdsside. Du kan trykke på den grå kasse for at minimere
selve boksen.
Titel. Dette felt står øverst i din browser (program til at gå på internettet med). Det er også
linket (den blå tekst) der vises på Google. Titlen bør være en kort præcis og relevant tekst,
som fortæller dine kunder hvad de kan forvente at finde på den pågældende side. Titlens ord
skal gå igen i teksten på siden og er desuden meget vigtig, men behøves ikke at blive udfyldt.
Da vil Titlen blive sidens navn.
Beskrivelse. Dette er den forklarende tekst der kommer til at stå på Google under Titel. Her
kan du uddybe hvad den pågældende side handler om. Beskrivelsen er ikke så vigtig som titlen
og den vil oftest kun blive brugt når Google ikke kan fremhæve et udsnit af dit indhold med
selve søgeordet.
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Husk at trykke på Gem ændringer i venstre side.

11.6.2. URL’er
Du kan tilføje alternative URL-adresser til alle jeres indholdssider. Dette kan være nyttigt, hvis
man skal kunne tilgå den pågældende side fra flere forskellige adresser/URL’er. Hvis du f.eks.
har haft en gammel hjemmeside hvor menupunktet ”Kontakt os” lå på en adresse der hed
http://www.hjemmeside.dk/kontakt-os. På den nye hjemmeside hedder siden kun ”Kontakt”
og har dermed en anden adresse: http://www.hjemmeside.dk/kontakt. For at søgemaskiner
og folk med den gamle adresse stadig kan tilgå din kontaktside kan du indsætte URL-adressen
fra den gamle side som følger herunder.

Tryk her for at komme
ind og tilføje URLadresser.

Indsæt alternative URLadresser her og tryk på Gem.

1. Find det menupunkt du ønsker at redigere og tryk på den.
2. Skriv navnet på den alternative URL-adresse. I eksemplet vil der skulle stå /kontakt-os.
Husk den skrå streg, ellers virker det ikke.
3. Tryk på Opret ny.
Man vil nu kunne tilgå menupunktet ”Kontakt” ved at skrive
http://www.hjemmeside.dk/kontakt-os. Dine tilføjede URL-adresser vil blive listet så du har et
overblik og du kan let fjerne dem igen ved at trykke på Slet eller redigere i dem, så længe du
huske at trykke på Gem.
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Du vil måske bemærke at nogle af dine menupunkter har URL-adresser som du ikke selv har
oprettet. Dette kan skyldes at DanaWeb har tilføjet dem for jer eller fordi menupunktet engang
har heddet noget andet. Vi anbefaler at du lader dem blive.
Sletter du et menupunkt, men har stadig servicen på en anden side på hjemmesiden. Så er det
vigtigt at huske at kopiere det gamle menupunkts URL-adresse og tilføje på den anden side. Ellers
vil kunder som klikker på linket på Google komme frem til en fejlbesked.
Adressen bliver ikke fjernet fra Google med det samme, der kan gå alt fra et par uger til et par
måneder.

12. Statistik
Besøgsstatistikken som du kan se under dette punkt bruges til at se en masse informationer
om de besøgende på din hjemmeside. Dette kan du bruge til at målrette tilbud bedre til dine
kunders behov og til at se hvor stor en påvirkning reklamefremstød i andre medier har haft.
Når du har trykket på Statistik i toppen vil du få et hurtigt overblik over de besøgenes adfærd
på sin side.

Oppe i højre hjørne kan du justere på den periode du ønsker at se statistik fra. Den er som
standard sat til at vise statistik en måned tilbage. Klik i datofelterne for at vælge en ny startog slutdato.
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Nye besøgende. Denne viser hvor mange unikke nye besøgende der har været inde på
hjemmesiden. Den tæller ikke besøgende med som har været på siden før.
Sidevisninger. Denne viser hvor mange sidevisninger der har været på hjemmesiden. En
sidevisning tælles hver gang der klikkes på et menupunkt eller link.
Afvisningsprocent. Denne viser hvor mange besøgende der er kommet ind på hjemmesiden
og har forladt den igen med det samme. Jo lavere denne er, jo bedre.
Gennemsnit – sidevisninger. Her vises hvor mange sidevisninger hver besøgende i
gennemsnit har på din hjemmeside.
Gennemsnitstid. Hvor lang tid har kunderne været i gennemsnit på din hjemmeside.
Nye besøg. Her kan du se hvor mange af de besøgende der aldrig har været på din
hjemmeside før.

12.1. Besøgende
Nye / tilbagevendende. Her kan du se hvor mange af dine besøgende der aldrig har været
på din hjemmeside før og hvor mange der er tilbagevendende.
Besøgendes loyalitet. Her kan du få et overblik over hvor mange gange jeres besøgende
vender tilbage til hjemmesiden.
Besøgendes varighed. Her kan du få et overblik over hvor længe jeres besøgende bliver på
siden.
Gennemsnitsdybde af besøg. Her kan du få et overblik over hvor meget jeres besøgende
bevæger sig rundt på hjemmesiden. Det bliver talt op ved at se på hvor mange forskellige
indholdssider hver besøgende ser.
Håndtering af IP-adresser. For at gøre jeres statistik mere reel kan I udelukke besøg fra
bestemte IP-adresser, sådan at de ikke tæller med i den samlede statistik. Det kunne f.eks.
være en god ide at udelukke jeres egen IP.

Vi har selvfølgelig sørget for at DanaWebs IP-adresse allerede er udelukket, så den ikke tæller
med i antallet af besøg når vi servicerer jeres hjemmeside.

Mest besøgte sider. Her kan du se hvilke sider på din hjemmeside der er de mest besøgte.

12.2. Trafikkilder
Direkte Trafik. Her har du mulighed for at se hvor meget direkte trafik I har på
hjemmesiden. Direkte trafik er besøgende der kommer direkte ind på hjemmesiden uden først
at have søgt efter jer på Google eller andre henvisningssider.
Henvisningswebsteder. Henvisningswebsteder giver dig et overblik over, hvor de besøgende
på jeres hjemmeside kommer fra. Det kan være med til at give jer en god fornemmelse for
udbyttet ved annoncering på andre hjemmeside.
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Landingssider. Her vil du kunne se hvilken side der er den første, dine besøgende kommer
ind på når de besøger din hjemmeside. Oftest vil det være Velkommen/Forside, men det
behøver det ikke at være.
Søgemaskiner. Her kan du få et overblik over hvilke søgemaskiner jeres besøgende har brugt
for at komme ind på jeres hjemmeside.
Søgeord. Her vil du få et overblik over hvilke søgeord jeres besøgende har brugt for at finde
frem til jeres hjemmeside.

12.3. Tekniske oplysninger
Browserfunktioner. Her vil du få et overblik over hvilke browsere (program til at gå på
Internettet med) de besøgende bruger til at se jeres hjemmeside med.
Operativsystemer. Her kan du få et overblik over hvilke operativsystemer jeres besøgende
benytter. Et operativsystem (også kaldet styresystem) er det system der ligger på din
computer, telefon eller tablet. Det kunne f.eks. være Windows, Mac osv.
Skærmopløsninger. Her kan du få et overblik over hvilke skærmopløsninger jeres besøgende
benytter til at se jeres hjemmeside med. Skærmopløsningen angiver størrelsen på skærmen i
pixels.

13. Papirkurv
Papirkurven opsamler alle de ting I har slettet i systemet. Det vil sige, at uanset hvad I sletter,
så har I altid mulighed for at genskabe elementet igen.

Her ser du hvilke
elementer der ligger
i papirkurven.
For at gendanne
eller slette skal du
trykke på dem.

Her ser du en oversigt over hvilke elementer du har slettet og hvilke du har mulighed for at
genskabe.

13.1.1. Gendanne element fra papirkurven
Du kan til enhver tid mulighed for at gendanne et element fra papirkurven.
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Ønskes flere elementer
at blive gendannet skal
du hakke dem af her
og bagefter trykke på
Gendan markerede
elementer.

Gendan et element
ved at trykke på
knappen Gendan.
Hvis det er et billede
du ønsker at
gendanne, kan du
holde musen over
billederne for at se om
det er det korrekte.

Hvis du ønsker at gendanne et element skal du blot trykke på Gendan. Da vil der komme et
felt frem som spørger hvor du ønsker at elementet skal gendannes til. Når du har valg hvor
trykker du på Gendan.

Her vælger du hvilket
emne elementet skal
genskabes til. Tryk
derefter på Gendan.

Ønsker du at gendanne flere elementer på en gang skal du sætte et flueben i feltet til venstre
for hvert element du ønsker at gendanne. Endelig trykker du på Gendan markerede elementer.
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13.1.2. Slet element fra papirkurven
Du har desuden mulighed for at slette et element permanent fra papirkurven, dette vil sige at
elementet derefter IKKE kan gendannes.

Ønskes flere elementer
at blive slettet skal du
hakke dem af her og
bagefter trykke på Slet
markerede elementer.

Slet et element ved
at trykke på
knappen Slet.

Hvis det er et billede
du ønsker at se inden
du sletter, kan du
holde musen over
billederne for at se om
det er det korrekte.

Hvis du ønsker at slette et element skal du blot trykke på Slet. Da vil der komme et felt frem
som spørger om du er sikker.
Ønsker du at slette flere elementer på en gang skal du sætte et flueben i feltet til venstre for
hvert element du ønsker at slette. Endelig trykker du på Slet markerede elementer, igen skal
du bekræfte at du ønsker at slette elementet permanent.

14. Har du brug for hjælp?
Kontakt os gerne på http://www.danaweb.dk/kundeservice.html eller på Tlf: 55 55 55 55 hvis
du har brug for hjælp eller har spørgsmål dertil.
Vores åbningstider er mandag-tordag kl. 08:30-15:45 og fredag kl. 08:30-15:00

God fornøjelse
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