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1. Log ind
Når du skal rette på din WordPress side vil du blive mødt af log-in systemet.

Her indtastes dit Brugernavn
og din Adgangskode

Hak af her for at
slippe for at logge ind
hver gang.

Tryk her hvis du har mistet
din adgangskode
Gå tilbage til
hjemmeside

Du har fået tilsendt et Brugernavn og en Adgangskode fra DanaWeb A/S som skal indtastes.
Kan du ikke finde dette, så kontakt os på support@danaweb.dk eller på telefon: 55 55 55 55.
Kan du huske Brugernavnet, men ikke Adgangskoden. Så kan du med fordel trykke på ”Mistet
din adgangskode”.
Du har desuden mulighed for at gå tilbage til din hjemmeside eller hakke af at systemet skal
huske dig (dette vil vi dog ikke anbefale før du har ændret din Adgangskode)

1.2. Rediger profil (Skift kodeord / E-mail)
For at Redigere din profil, deriblandt at ændre din Adgangskode skal du holde musen over
billedikonet øverst til højre.
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Hold musen over
her for at få
Redigere din profil

Tryk her for at
Redigere din profil

Dernæst trykker du på ”Rediger min profil. Du vil da få en masse punkter frem som du kan
redigere i for at få tilpasset din profil.
Personlig Indstillinger









Visuel editor. Den visuelle editor giver dig en ”hvad du ser er hvad du får”-funktion
når du redigerer på sider og indlæg. Som standard er den aktiveret, men du kan vælge
at deaktivere den.
Admin farveskema. Her har du mulighed for at vælge nogle andre farver til
administrationen.
Tastaturgenveje. Her har du mulighed for at slå almindelige kendte genvejstaster til i
kommentarer.
Navn. Herunder ses Brugernavn, Fornavn, Efternavn, Kælenavn og Vis navn offentlig
som. OBS: Det eneste felt du ikke kan ændre er Brugernavn.
Kontaktinformationer. Her kan du angive kontaktinformationer såsom: E-mail
(påkrævet), Website, Twitter, Facebook, Google Profil og About Page (en side der
fortæller om dig).
Om dig. Her kan du taste lidt biografisk information som vil være tilgængelig for andre.
Det er desuden her du kan rette dit kodeord til.

HUSK: Ingen af rettelserne i ovenstående punkter vil virke med mindre du husker at trykke på
”Opdater profil” i bunden.
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1.3. Log ud

Tryk her for at logge
ud

Tilbage til boksen øverst til højre på skærmen. Du har selvfølgelig også muligheden for at
logge ud heroppe.
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2. Topmenu
I toppen af siden er der en topmenu hvorfra du hurtigt kan komme til nogle af
hovedpunkterne.



WordPress menuen (



Besøg Website (



Kommentar feltet (



Nyt feltet (

) kan du læse mere om under punkt 2.1. WordPress

) kan du læse mere om under punkt 2.2. Besøg Website
) kan du læse mere om under punkt 16. Kommentarer

) kan du læse mere om under punkt 2.3. Nyt

2.1. WordPress
WordPress menuen ser ud på følgende måde.







Om Wordpress. Her kan du læse generelt om Wordpress. Denne side er på dansk.
WordPress.org. Ved tryk på dette menupunkt vil du komme til deres engelske side.
Dokumentation. Du vil komme til den engelske side fra punkt 2.1.2. WordPress.org og
kunne se en masse filer omkring WordPress
Supportfora. Her er der en masse engelsktalende fora omkring WordPress, her er der
hjælp fra en masse andre WordPress brugere.
Feedback. Her vil man kunne ligge ønsker og feedback til Wordpress.

OBS: Ovenstående vil du højst sandsynligt ikke få brug for. Du kan i stedet kontakte DanaWeb
A/S på support@danaweb.dk eller på Tlf: 55 55 55 55 og vi vil gerne hjælpe dig.

2.2. Besøg Websted
Ved et simpelt klik på ”Besøg Websted” kommer du ind til selve hjemmesiden.
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Når du er inde på selve siden ser topmenuen ens ud – der er dog 2 små forskelle.

2.2.1. Huset
Denne gang når du holder musen hen over Huset kommer der en anden menu frem:

Ved at holde musen over Huset
kommer denne menu frem.

2.2.1.1. Kontrolpanel






Kontrolpanel. Ved tryk på denne går du tilbage til administrationen af siden, hvor du
kan rette på siderne.
Temaer.
Tilpas. Her kan du foretage nogle simple justeringer i dit siteindstillinger.
Widgets. Ved tryk på denne går man til funktionen som der kan læses mere om på
18.1. Widgets
Menuer. Ved tryk på denne går man til funktionen som der kan læses mere om på
18.2. Menuer

2.2.2. Rediger side
Når du navigerer rundt på in hjemmeside igennem funktionen ”Besøg Websted”, så har du
mulighed for at trykke på ”Rediger side”. Dvs. at navigerer du rundt herinde og finder ud af at
der er noget der skal rettes. Så behøver du ikke først at trykke på ”Kontrolpanel” for at finde
siden der skal rettes.

Rediger den
aktuelle side
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2.3. Nyt

Ved tryk på + Nyt i toppen har man mulighed for at indsætte nye:





Indlæg. Dette vil typisk være et blog-indlæg. Der kan læses mere om det i 5.1. Indlæg
Medier. Det er her man uploader filer til sit Bibliotek. Der kan læses mere om det i 7.
Tilføje billeder og andre medier
Sider. Det er her man kan lave nye indholdssider. Der kan læses mere om det i 5.2.
Sider
Facebook Tab.

3. Venstre menu
I venstre side på hver side vil du kunne se din hovednavigation. Dette er hvor du vil se alle de
muligheder for at opdatere din sit website.
Hold markøren hen over menupunkterne og der vil komme undermenupunkter frem, når du
klikker på et af dem vil undermenupunkterne vises under hovedmenupunktet.

3.1. Hovedmenupunkterne










Indlæg. Dette er hvor du kan oprette et nyt blog indlæg. Du kan desuden opdatere
dine Kategorier og Tags.
Medier. Dette er hvor alle dine uploadet billeder, dokumenter og filer er placeret. Du
kan gennemse dit Mediebibliotek, såvel som redigere og opdatere filerne.
Sider. Dette er hvor du kan oprette og administrere dine sider.
Kommentarer. Du kan administrere alle dine kommentarer i denne sektion, desuden
kan du svare kommentarer eller markere dem som SPAM.
Formularer. Her kan du administrere dine kontaktformularer der bruges på siden,
såvel som du kan oprette nye.
Mailpoet. Her kan du oprette nye nyhedsbreve såvel som at redigere/se på gamle
nyhedsbreve. Du har også mulighed for at se abonnementer og redigere disse.
Udseende. Her kan du styre hvordan din side ser ud, via hvilke Widgets og Menuer der
skal bruges.
Brugere. Her får du en liste over alle de eksisterende brugere til din side.
Indstillinger. Det er her din side er sat op. Det er ikke nødvendigt at justere i denne.
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I bunden af menuen vil du se et link som hedder Minimer menu. Klikker du på denne vil
menuen blive skjult, og der vises udelukkende ikoner i stedet. Klik på den lile pil-ikon igen for
at få hele menuen frem.

4. Kontrolpanel
Når du er logget ind vil du blive mødt af en side som ser ud på nedenstående måde af
kontrolpanelet.

Her er et par hurtige links til de punkter man oftest vil komme til at bruge.
Alle punkterne vil blive gennemgået i de efterfølgende kapitler

5. Indlæg kontra sider
Siden er bygget op med indlæg og sider. Indlæg er typisk blogindlæg: en række artikler der
som regel vises i omvendt kronologisk rækkefølge. Sider bruges til mere statisk indhold, dvs.
indhold som ikke ændrer sig eller ændrer sig sjældent. En side som Om os er et eksempel på
en side på en typisk hjemmeside. I de fleste tilfælde vil du erfare at indholdet på Om os ikke
ændrer sig særligt tit.
Det kan være at du tænker at du ikke har brug for en blog, men blog-konceptet kan også
bruges til f.eks. Nyheder eller virksomhedsopdateringer. I bund og grund alle slags
informationer som bliver opdateret regelmæssigt kan drage fordel af en blog-funktionalitet,
uanset om det er en traditionel blog, din virksomheds Seneste nyheder eller bare dine egne
personlige opdateringer.

5.1. Indlæg
Efter du har klikket på Indlæg i menuen vil du få vist en oversigt over de indlæg som dit site
indeholder. Imellem informationerne der vises er Titel, Forfatter, Kategorier, Tags, Antal
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kommentarer og Datoen som den enten er udgivet, planlægges at den skal udgives eller den
sidst har været redigeret. Indlæg på skærmen vil være lig den herunder.

I toppen af siden kan du se hvor mange indlæg der er på sitet i alt, hvor mange der er
udgivet, fastgjort, kladde og i papirkurven.
Når du holder musen over hver række, vil nogle få links fremkomme under indlæggets titel.





Rediger. Denne vil give dig mulighed for at redigere dit indlæg. Det svarer til det
samme som at klikke på indlæggets titel.
Lynrediger. Tillader dig at redigere basis informationerne på dit indlæg, såsom Titel,
Kort titel, dato og nogle få felter mere.
Papirkurv. Vil sende indlægget i papirkurven. Hvis Papirkurven tømmes, slettes siden.
Vis. Viser indlægget. Hvis indlægget ikke er blevet udgivet endnu, vil denne hedde
Preview.

Til venstre for hvert enkelt Indlæg er der et afkrydsningsfelt. Denne tillader dig at lave en
handling på flere indlæg på en gang. Du hakker simpelthen de indlæg du vil påvirke af og fra
dropdown feltet Massehandlinger vælger du enten Rediger eller Flyt til papirkurv og klikker på
Anvend. Rediger-knappen vil tillade dig at redigere Kategorier, Tags, Forfatter, hvorvidt
Kommentarer og Pings skal tillades, Status og hvorvidt indlægget er Fastgjort eller ej. Flyt til
papirkurv-muligheden vil flytte dem til papirkurven.
Du kan desuden sortere indlæggende ved at bruge dropdown listerne og knappen Filter.
I toppen af listen af indlæg der er desuden 2 ikoner som vil ændre hvordan listen vises. Klik på
Listevisning ( ) for at få vist indlæg i den traditionelle liste eller klik på Uddragsliste (
at få vist et kort uddrag fra indlæggende lige under titlen.

) for

5.2. Sider
Når du har klikket på menuen Sider vil du få vist listen af sider som dit website
indeholder.Bland de oplysninger der vises er Titel, Forfatter, antal kommentarer og Dato som
siden enten sidste er ændret eller udgivelsesdatoen. Siden vil ligne nedenstående.
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I toppen af siden kan du se hvor mange sider der er i alt på websitet og antal udgivet og antal
kladder.
Når du holder musen over hver række vil nogle links komme frem under sidens titel.





Rediger. Denne vil tillade dig at redigere sidens indhold. Det samme kommer du frem
til ved at trykke på sidens titel.
Lynrediger. Tillader dig at redigere basisinformationerne på siden, såsom Titel, Kort
titel, Dato og nogle flere få muligheder.
Papirkurv. Denne vil sende siden til papirkurven. Hvis du sletter indholdet i
papirkurven er siden slettet helt.
Vis. Viser siden. Hvis siden ikke er udgivet endnu vil der i stedet stå Preview.

Til venstre for hver enkelt sidetitel er et afkrydsningsfelt. Dette giver dig mulighed for at
foretage en handling på flere sider på en gang. Du skal blot hakke de sider af du ønsker at
påvirke og i Massehandlinger kan du trykke på Rediger eller Flyt til papirkurv og klik derefter
på Anvend. Rediger-muligheden tillader dig at redigere Forfatter, Forældre-siden, Skabelon
(hvis I har flere at vælge imellem), hvorvidt kommentarer skal være muligt og Status på de
enkelte afkrydsede sider. Flyt til papirkurv-muligheden vil flytte den valgte side til papirkurven.
Du kan desuden ændre måden siderne bliver vist på ved at bruge dropdownlisten og trykke på
knappen Filtrer
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6. Tilføje indhold til dit site
At tilføje indhold til dit website er lige enkelt, om du opretter en side eller et indlæg.
Proceduren for begge er ens, bortset fra måden de vises på din side, som blev beskrevet
tidligere. Den anden store forskel er at Indlæg giver dig mulighed for at tilknytte Kategorier og
Tags, den mulighed har man ikke på Sider. Hvad er forskellen på Kategorier og Tags? Normalt
er Tags ad-hoc nøgleord som identificerer vigtige oplysninger i dit indlæg (navne, emner osv.),
som måske eller måske ikke gentager sig i andre stillinger, mens kategorier er forudbestemte
sektioner. Hvis du tænker på dit website som en bog vil kategorier være ligesom
indholdsfortegnelsen og tags er vilkårene i indekset.

6.1. Tilføje en ny side
For at tilføje en ny side holdes musen over menupunktet Sider i venstre side og der
fremkommer en ny menu, hvorfra du trykker på Tilføj ny. Alternativt kan du klikke på Sider i
menuen og Tilføj ny fremkommer nedenunder. Desuden vil Tilføj ny også stå lige til højre for
overskriften Sider. Du vil blive præsenteret for en side der er lig nedenstående.
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6.2. Tilføje et nyt indlæg
For at tilføje et nyt indlæg, hold da musen hen over menupunktet Indlæg i venstre menu og i
den menu der kommer frem tryk på Tilføj nyt. Alternativt kan er klikkes på Indlæg og du kan
enten trykke på Tilføj nyt som ligger under eller på knappen i toppen af siden. Du vil få vist en
side lig nedenstående.
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6.3. Tilføje indhold med det visuelle redigeringfelt
Redigeringsværktøjet som bruges til at tilføje indhold til din Side eller Indlæg er meget let at
bruge. Det ligner meget Word, med knapper på værktøjslinjen der giver dig mulighed for at
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gøre teksten Fed ( ) eller Kursiv ( ) eller sætte det i (
) eller i punkttegn (
).
Du kan endda bruge de mest almindelige genvejstaster som du bruger i andre
tekstredigeringsprogrammer. F.eks.: indsættes linjeskift med Shift+Enter¸Ctrl+C/Cmd+C =
Kopier, Ctrl+X/Cmd+X = Klip, Ctrl+Z/Cmd+Z = Fortryd, Ctrl+Y/Cmd+Y = Gentag,
Ctrl+A/Cmd+A = Marker alt, osv (Brug Ctrl-knappen på en PC og Command-knappen på en
Mac).
Redigeringssiden tilpasser sig til dit indhold, snarere end blot at rulle. Oveni vil værktøjslinjen
hele tiden være i toppen af siden, uanset hvor lang redigeringsfeltet bliver.
I toppen af redigeringsfeltet er der to knapper (
). Disse knapper gør at du kan
skifte imellem et visuelt redigeringsfelt og et tekst redigeringsfelt når du arbejder med
indholdet. Tekstvisningen gør det muligt at se HTML-koden som dit indhold er lavet af. For de
mere erfarende brugere kan denne funktion være nyttig, men for dem som ikke kender til
HTML-kodning kan det ikke anbefales.
Når du opretter en ny Side eller Indlæg vil den første ting du skal gøre, er at indtaste titlen i
toppen af siden hvor der står Skriv titel her. Når du bevæger musen ned i redigeringsvinduet
bliver der oprettet et nyt Permanente link til din side. De permanente links er de permanente
URL-adresser hører til de individuelle Sider, Indlæg, Kategorier mv. Selv om det ikke normalt
er nødvendigt, kan du manuelt redigere dit permanente link (den del der er gul og står efter
dit domæne lige under titlen) ved at klikke på det eller ved at trykke på Rediger-knappen til
højre for det. Når du har ændret det, kan du klikke på OK for at gemme eller Annuller for at
annullere din ændring.
I toppen af redigeringsvinduet til indholdet, er der adskillige formatteringsknapper. Hvis du
klikker på knappen
kommer der en værktøjslinje mere frem, med ekstra funktioner.
Redigeringsknapperne udfører følgende funktioner:
Tilføj Medier – Bruges til at uploade og indsætte medier såsom billeder,
lyd, video eller dokumenter.
Add Slider – Bruges til at tilføje en billede skifter på siden.
Add Gallery – bruges til at tilføje gallerier til siden.
Fed – Fed tekst
Kursiv – Kursiv tekst
Gennemstregning – Tilføjer en streg igennem din tekst.
U ordnet liste – Laver en opstilling med punkttegn
Ordnet liste – Laver en opstilling med tal eller bogstaver
Citat – Bruges til at angive at der er noget tekst som er et citat.
Venstrestil – Justerer teksten til venstre.
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Midt stil – Justerer teksten i midten.
Højre stil – Juster teksten til højre.
Indsæt/rediger link – Bruges til at lave et html link til en anden side
eller website. Teksten eller billedet som du gerne vil have skal være et link
skal vælges før der trykkes på knappen.
Fjern link – Fjern html linket fra teksten eller billedet. Dit museikon skal
være på et aktivt link før der trykkes på knappen.
Indsæt ”Læs mere”-etiket – Indsætter en ”Læs mere”-etiket på dit
indlæg. De fleste blogs viser kun en lille tekst af indlægget og du bliver
forpligtet til at trykke på indlæggets titel eller på et ”Læs mere”-link for at
læse resten af titlen. Når du indsætter en ”Læs mere”-etiket på dit indlæg,
vil alt forud for tegnet blive betragtet som et uddrag. OBS: Denne virker
kun når designet er sat op til at vise den (tag fat i DanaWeb A/S)
Vis/Skul ekstra værktøjslinje – Bruges til at vise eller skjule den ekstra
værktøjslinje der dukker op under den første.
Distraktionsfri skrivning – Når der klikkes på denne knap vil
redigeringsvinduet blive forstørret så den fylder hele browservinduet. Ved
at klikke på Luk fuldskærm i toppen af skærmen vil den blive sat tilbage til
sin oprindelige størrelse.
Stilart – Bruges til at formatere sidens tekst baseret på de stilarter der
kan vælges.
Understreget – Understreg din tekst.
Justeret – Justerer teksten i både venstre og højre side på en gang.
Vælg tekstfarve – Bruges til at ændre farven på teksten.
Indsæt som ren tekst – Kopiere og indsætte tekst fra andre websites
efterlader undertiden en tekst som er anerledes i formateringen end
forventet. Grunden til dette er at der er HTML-koder på den oprindelige
tekst. For at undgå dette bruges Indsæt som ren tekst – da denne vil
fjerne alle disse HTML-koder. Når du først har trykket på knappen vil den
være aktiv indtil du trykker på den igen eller til du gemmer siden.
Indsæt fra Word - Kopiere og indsætte tekst fra Word efterlader
undertiden en tekst som er anerledes i formateringen end forventet.
Grunden til dette er at der er en formatering på den oprindelige tekst. For
at undgå dette bruges Indsæt som ren tekst – da denne vil fjerne alle
disse formateringer. Når du først har trykket på knappen vil den være
aktiv indtil du trykker på den igen eller til du gemmer siden.
Fjern formatering – Brug denne til at fjerne formatering (Fed skrift,
Understreget tekst, tekstfarve mv.) fra den markerede tekst.
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Indsæt specialtegn – Bruges til at indsætte specielle tegn som ikke er til
at finde på tastaturet (f.eks. ¼, ½, ¾, ©, €, ö osv.)
Formindsk indrykning – Fjerne et niveau i indrykningen.
Forøg indrykning – Tilføj et niveau i indrykningen.
Fortryd – Fortryd din sidste handling
Annuller fortrydning – Annuller den sidste fortrydning du har lavet
Genvejstaster – Viser informationer om det visuelle redigeringsfelt såvel
som genvejstaster du kan bruge der.
Visuel/Tekst – Skifter redigeringsvinduets visning mellem visuel og tekst.
Tekst udgaven vil tillade dig at se HTML koden som dit indhold er bygget
op i. For mere avancerede brugere kan denne være nyttig, men dem som
ikke kender til HTML vil vi ikke anbefale at bruge denne.

6.4 Skifte til tekst redigeringsfelt
I toppen af redigeringsfeltet er der to knapper (
). Disse knapper gør at du kan
skifte imellem et visuelt redigeringsfelt og et tekst redigeringsfelt når du arbejder med
indholdet. Tekstvisningen gør det muligt at se HTML-koden som dit indhold er lavet af. For de
mere erfarende brugere kan denne funktion være nyttig, men for dem som ikke kender til
HTML-kodning kan det ikke anbefales.
Tekst redigeringsfeltet er meget lig det visuelle, dog er den ikke så intuitiv. De adskillige
formateringsknapper giver dig de basale HTML formateringsmuligheder når du skal redigere
din side eller indlæg.
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HTML-knapper

Knapperne fungerer på 2 måder. Hvis du klikker på en knap uden at have fremhævet nogen
tekst først, vil dette simpelthen indsætte den indledende HTML tag som er relevant for denne
knap. For eksempel, vil et klik på knappen Bold indsætte HTML tagget <strong> på din tekst.
Når du klikker på Bold knappen igen vil det lukke koden ved at indsætte et </strong> tag.
Hvis du markerer teksten inden du trykker på knappen, vil både den begyndende og sluttende
tag blive sat rundt om den fremhævede tekst. For eksempel vil markering af teksten ”fed
tekst” før du klikker på Bold knappen indsætte følgende kode: <strong>fed tekst</strong>
Følgende redigeringsknapper er til rådighed i tekst redigeringsfeltet:
Afsnit – Indsætter en afsnitskode
Linjeskift – Indsætter linjeskift
Fed – Fed tekst
Kursiv – Kursiv tekst
Link – Bruges til at indsætte et link til et website. Når man klikke på
knappen vil der fremkomme et pop-up vindue hvori du indtaster URLadressen som du gerne vil linke til.
Citat blok – Bruges for at vise at det er et citat.
Slet – Bruges til at vise den slettede tekst
Indsætte – Bruges til at vise indsat tekst.
Billede – Bruges til at indsætte et billede i en tekst. Når der trykkes på
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knappen kommer der et pop-up vindue frem hvori du skriver URLadressen til det billede som du ønsker at indsætte.
U ordnet liste – Laver en opstilling med punkttegn
Ordnet liste – Laver en opstilling med tal eller bogstaver
Listeelement – Bruges til at indsætte en liste i din ordnet eller u ordnet
liste.
Kode – Bruges til at vise et stykke kode
Indsæt ”Læs mere”-etiket – Indsætter en ”Læs mere”-etiket på dit
Indlæg. De fleste blogs viser kun en lille tekst af indlægget og du bliver
forpligtet til at trykke på indlæggets titel eller på et ”Læs mere”-link for at
læse resten af titlen. Når du indsætter en ”Læs mere”-etiket på dit indlæg,
vil alt forud for tegnet blive betragtet som et uddrag. De fleste gange vil
du kun bruge denne knap når du opretter et indlæg.
Luk Tags – Bruges til at lukke åbne tags. Hvis for eksempel du har klikket
på både Fed og Kursiv-knapperne for at indsætte deres åbnings tags, vil et
klik på Luk tags indsætte et matchende lukke-tag for både Fed og Kursiv, i
den korrekte rækkefølge.
Fuldskærm - Når der klikkes på denne knap vil redigeringsvinduet blive
forstørret så den fylder hele browservinduet. Ved at klikke på Luk
fuldskærm i toppen af skærmen vil den blive sat tilbage til sin oprindelige
størrelse.

6.5. Gennemgang af tidligere ændringer
Når du redigerer i dine Sider eller Indlæg, vil antallet at ændringer for den særskilte side eller
indlæg blive vist i feltet Udgiv, hvis du vel og mærke har gemt ændringerne.
Klik på linket Gennemse til højre for Ændringer i Udgiv-panellet for at gennemse diverse
ændringer af den aktuelle Side eller Indlæg.
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Tryk på denne for at se alle
tidligere ændringer.

Brug slideren i toppen af siden eller klik på Tidligere og Næste for at navigere mellem dine
forskellige ændringer af Sider og Indlæg.

Træk i dette ikon for at se
de andre ændringer på den
pågældende Side/Indlæg.

Tryk her for
at se
tidligere
ændringer.

Tryk her for
at se den
næste
ændring.

Indhold som er blevet slettet vil blive vist i en rød nuance og indhold som er blevet tilføjet vil
blive vist i en grøn nuance. Hvis der er indhold som vises i mørk rød og/eller mørk grøn
henviser dette til at det er specifikke dele af teksten som er blevet tilføjet eller fjernet. Hvis de
vises i en lys rød eller grøn henviser dette til at hele afsnittet er blevet ændret.
Du kan desuden sammenligne to forskellige ændringer ved at klikke på Sammenlign to
udgaver i toppen af siden.
Hvis du ønsker at gendanne en tidligere version, klik på Gendan denne version knappen.

7. Tilføje Billeder og andre medier
Det er meget let at tilføje billeder og andre mediefiler, såsom videoer, dokumenter og PDFfiler. Alle dine billeder og filer gemmes i Medier. Når de først er uploadet til Medier, er det
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meget simpelt at indsætte dem på din side eller indlæg. I tilfælde af at du ønsker at have
Word-filer og PDF-filer på siden er det en simpel proces at linke til disse filer, sådan at folk kan
downloade dem.

7.1. Indsætte et billede
Ved at bruge Medier, er det som sagt meget simpelt at indsætte, justere og linke dine
individuelle billeder og billedgallerier.
For at indsætte et billede til din Side/Indlæg, klik på knappen Tilføj medier (
derefter trækker du ganske enkelt dine billeder fra hvor de er på din computer ind i
browservinduet. Dine filer vil automatisk blive uploadet.

) og

Alternativt kan du klikke på knappen Vælg filer og vælge de filer som du ønsker at uploade,
ved at bruge dialogvinduet der kommer frem.

Træk billeder
hertil.

Tryk her for at
vælge billeder fra
et vindue.

Der er adskillige indstillinger i Mediebiblioteket som gør det nemmere for dig at tilføje billeder
på din side eller i dit indlæg.
Som standard vises alle tidligere billeder, med de nyest uploadet øverst.
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Ligegyldigt om du har klikket på Tilføj medier eller simpelthen trukket dit billede ind og
uploadet, vil dit Medie Bibliotek blive vist med alle de tidligere uploadede billeder.
Billederne som du lige har uploadet vil automatisk blive valgt som standard – det vises ved at
der et lille ret-ikon øverst til højre i billedet (

).

Når du har uploadet de nye billeder kan du også vælge de tidligere uploadede billeder ved at
holde knappen Ctrl nede (Cmd på Mac) og klikke på dem. For at fravælge et billede klikker du
på ret-ikonet øverst til højre i billedet.
I bunden af vinduet vil du se et tal som angiver hvor mange billeder du har valgt. Hvis du vil
indsnævre denne liste, har du mulighed for i toppen af vinduet at klikke på en dropdown liste
så du kan filtrere udvalget ud fra Alle medier, Uploadet til denne side, Billeder, Lydklip og
Video. Der er desuden et søgefelt som tillader dig at søge på billedernes navne.

Detaljerne for det valgte billede (den med det blå ret-ikon) vil blive vist i højre side af
Mediebiblioteket. Disse indstillinger indkluderer filnavnet, datoen filen blev uploadet og
billedets størrelse. Det er på dette tidspunkt du kan ændre billedets Titel, Billedetekst, Alt tekst
og Størrelsen som billedet er indsat på siden.






Titel – Vises når du holder musen hen over billedet på hjemmesiden.
Billedetekst – Vises under billedet som en kort beskrivelse. Du kan desuden tilføje
basic HTML i din billedetekst.
Alt Text – Vises når browseren ikke kan gengive billedet. Det bruges af skærmlæsere
for synshandicappet brugere, derfor er det meget vigtigt at udfylde dette felt med en
beskrivelse af billedet. Til en lille grad spiller det også en del i din hjemmesidens
Søgemaskineoptimering (SEO.) Da søgemaskiner ikke kan ”læse” billeder er de
afhængige af Alt Tekst.
Beskrivelse – Vises på den vedhæftedes fils side.
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Detaljer for billedet.
Det valgte billede.

Indstillinger

For hvert enkelt billede kan du via Justering vælge hvorvidt du ønsker billedet Venstre, Center
eller Højre-justeret. Du kan også vælge Ingen for ingen justering, hvilket vil betyde at billedet
vil vist ud fra indholdet.
Du kan desuden vælge hvad dit indsatte billede skal linke til ved at justere Link til-muligheden.
Du kan vælge at linke til Side for vedhæftning eller til den fulde størrelse af biledet ved at
vælge Medie fil. Du kan desuden vælge at linke til en URL (f.eks. en hjemmeside) ved at bruge
Tilpasset URL. Når du gør dette kommer der et nyt felt frem som tillader dig at skrive URLadressen. Du kan endelig også vælge at der ikke skal linkes til noget ved at vælge Ingen.
Når dit billede er uploadet vil der blive lavet adskille kopier af billedet i forskellige størrelser.
Du kan vælge hvilken version du ønsker at få indsat på din side eller i dit indlæg ved at bruge
Størrelse. For at få indsat billedet i den præcise størrelse som du har uploadet vælges Fuld
størrelse. Til højre for hver af størrelserne der er listet vil de faktiske dimensioner blive vist i
pixels.
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Så snart du har valgt alle dine billeder, klik på Indsæt på siden for at indsætte billederne til din
side på musens placering. (I Indlæg hedder knappen Indsæt i indlæg).
Hvis du ønsker at ændre rækkefølgen af dine billeder, klik på Rediger i bunden af
Mediebilioteket (fremkommer kun når der er markeret mere end et billede). Vinduet ændrer
sig sådan at den kun viser de valgte billeder. Her kan du trække i billederne for at justere
deres placering i forhold til hinanden. Alternativt kan du trykke på Ryd i bunden af siden, hvis
du ikke ønsker nogle af de billeder du har valgt.

Tryk her for at
slette.

Træk i et billede
for at justere
rækkefølgen.

Billeddetaljer.

Indsæt
billeder

Et klik på knappen Tilbage til biblioteket vil tage dig retur til den forrige skærm, hvori du har
mulighed for at vælge eller fravælge dine billeder.
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Når du redigerer din side og dit indlæg, har du også mulighed for at indsætte filer som allerede
er uploadet, ved at du trykker på Tilføj medier (
) og derefter klikker på
Mediebibliotek-linket i toppen. Alle dine tidligere uploadet billeder vil blive vist, med de nyeste
tilføjet øverst.
Vælg billederne som du ønsker indsat på din Side eller dit Indlæg og klik på Indsæt i indlæg
(eller hvis du redigerer en Side, vil denne knap hedde Indsæt på siden). Som det er nævnt
tidligere kan du desuden trykke på knappen Rediger hvis du ønsker at ændre rækkefølgen når
du har valgt flere billeder.

7.2. Redigere eller slette et billede
Der er adskillige muligheder for at justere udseendet på indsatte billeder. Efter du har klikket
på et billede som allerede er sat på Siden eller i Indlægget vil to ikoner fremkomme over
billedet. Ved at klikke på det venstre ikon (

) giver det dig mulighed for at redigere billedets

indstillinger. Hvis du klikker på det højre ikon (
) vil det slette billedet fra dit indhold. Det vil
udelukkende slette billedet fra din Side eller dit Indlæg, det vil ikke slette billedet fra dit
Mediebibliotek.
Når du klikker på et billede på din Side eller dit Indlæg, såvel som redigerer og sletter vil
billedet (i Internet Explorer) også vise dimensionshåndtag. Dette er de små firkanter i rundt
om billedet. For at justere størrelsen på billedet kan du klikke på billedet og trække i et af
hjørnerne af dimensionshåndtagene.
Som med enhver billede redigeringsprogrammer skal du gøres opmærksom på at hvis du
forsøger at gøre et lille billede større, så vil billedet blive pixeleret (sløret). Det er ALTID bedst
at indsætte et stort billede og gøre dette mindre.
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Rediger eller Slet
billedet ved at
trykke på en af
disse to ikoner.

Juster størrelsen på
billedet ved at trække i
firkanterne.

Efter at have klikket på Rediger billede (

) vil det følgende pop-up vindue fremkomme.
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Rediger billede pop-up vinduet tillader dig at redigere de forskellige billeder og linkegenskaber.



Størrelse – Ændre størrelsen ved de sorte procentstal. De grå betyder at billedet ikke
kan blive større.
Justering – Tillade dig at vælge hvordan du vil have billedet justeret i forhold til tekst.
Den kan sættes til Venstre, Center og Højre. Hvis den sættes til Ingen vil de fjerne de
andre justeringsindstillinger.

29

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







Titel – Ved at indtaste en sigende titel her vil funktionen på siden være at den
fremkommer når man holder musen hen over billedet på hjemmesiden
Alternativ tekst – Vises når browseren ikke kan gengive billedet. Det bruges af
skærmlæsere for synshandicappet brugere, derfor er det meget vigtigt at udfylde dette
felt med en beskrivelse af billedet. Til en lille grad spiller det også en del i din
hjemmesidens Søgemaskineoptimering (SEO.) Da søgemaskiner ikke kan ”læse”
billeder er de afhængige af Alt Tekst.
Billedtekst – Vises under billedet som en kort beskrivelse.
Link-URL – Vælg hvor billedet skal linke til ved at indtaste et link eller klikke på
knapperne. Du kan vælge at føre linket retur til den oprindelige(den åbner billedet i et
nyt vindue) ved at trykke på Link til billede. Du kan også vælge at linke til en bestemt
hjemmeside ved at indtaste adressen i Link-URL. Endelig kan du også vælge ikke at
linke til noget ved at trykke på Ingen.

I fanen Avancerede indstillinger får du bl.a. følgende muligheder:





Kilde – Billedets adresse i mediebiblioteket.
Størrelse – Her har du endelig mulighed for at brugerdefinere størrelsen på billedet i
pixels.
CSS-klasse – Der er som standard sat nogle CSS klasser på dine billeder, hvis du
ønsker at tilføje flere, er det her dette gøres.
Target – Her er der mulighed for at vælge at linket skal åbnes i et nyt vindue.

Når du har opdateret billedets egenskaber, klik da på Opdater for at gemme dine ændringer.
Alternativt kan du klikke på det lille ”x” i top højre side af pop-up vinduet, dette vil lukke
vinduet uden at gemme ændringerne.

7.3. Indsætte et Galleri
Foruden gallerifunktionen som ligger under 14. Envira Gallery er der også mulighed for at
oprette et galleri via knappen Tilføj medier (
). I pop-up vinduet trykkes der i
højre side på Opret galleri. Du kan uploade nye billeder til dit galleri eller du kan vælge de
tidligere uploadede billeder.
Som standard vil du få vist en liste af de tidligere uploadede billeder. Hvis du ønsker at
uploade nye billeder tryk da på Upload filer i toppen.
Når du har valgt billederne klikkes der på Opret nyt galleri-knappen i bunden af pop-up
vinduet. Billedet vil ændre sig så det kun er de valgte billeder der bliver vist.
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Tryk her for
at slette
billede.

Vælg hvor du ønsker dine
billeder linker til og hvor
mangle kolonner der skal
være

Træk i billederne for at
ændre rækkefølgen på dem.

Tryk her for
at indsætte
galleriet.

Alle billeder som man kan se vil være en del af galleriet. For at ændre rækkefølgen på
billederne klikkes der på et billede og der trækkes i billedet. Hvis du ønsker at tilføje en
billedtekst på dette billede, klik da på Billedtekst til dette billede… Alternativt kan du dog klikke
på hvert enkelt billede og opdatere Titel, Billedtekst, Alt Tekst, og beskrivelse i højre side af
pop-up vinduet. Du kan desuden tilføje HTML, såsom links i din Billedtekst.
Hvis du beslutter dig for at du ikke længere ønsker et bestemt billede i dit galleri, klik dapå det
lille ”x” som fremkommer i top højre hjørne når du holder musen over billedet.
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Siden det indbyggede galleri er meget simplet, er det ikke muligt at ændre særligt meget i
Indstillinger for galleri.






Link til – Denne styrer hvad der sker når man klikker på billedet. Valg af Medie fil vil
åbne en fuld størrelse af billedet direkte i dit browservindue. Vælges Side for
vedhæftning vil dette åbne billedet i en side af din hjemmeside, med designet omkring
sig. Billedet vil ikke være i en særligt stor størrelse.
Kolonner – Angiver antallet af kolonner som bruges når oversigten vises. Dette er dog
bl.a. afhængigt af bredden på din side. Hvis du ikke syntes at dit galleri vises ordentlig
efter at have ændret tallet, så kan det være nødvendigt at ændre det til et andet tal.
Tilfældig rækkefølge – Ved at hakke denne checkbox af vises dine billeder i en
tilfældig rækkefølge.

7.4. Redigere eller slette et galleri
At redigere eller slette et galleri er meget som når man redigerer og sletter et billede. Efter at
have klikket på et billedgalleri som er indsat på din side eller i dit indlæg vil to ikoner
fremkomme i toppen af galleriet. Ved at klikke på det venstre ikon (

) giver det dig mulighed

for at redigere galleriets indstillinger. Hvis du klikker på det højre ikon (
) vil det slette
galleriet fra dit indhold. Det vil udelukkende slette galleriet fra din Side eller dit Indlæg, og
ikke slette billedet fra dit Mediebibliotek.
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Tryk på et ”x”-et
for at slette
billedet i galleriet.

Når du har klikket på Rediger Galleri ikonet vil du få vist et pop-up vindue med muligheder
magen til den du så under billeder.

7.5. Indsætte en lydfil eller en videofil
At indsætte en lyd- eller videofil er næsten identisk som at indsætte et billedgalleri. Klik på
knappen Tilføj medier (
). Et pop-up vindue kommer frem som er ens med den
du bruger når du skal indsætte et billede på en side eller et indlæg. I toppen skifter i drop
down baren hvor der står Alle medier til Lydklip eller Video. Da vil den vise de lyd- og videofiler
som allerede er uploadet, du kan vælge hvilke af disse der skal vises på siden. Som standard
vil du få vist en liste af dine tidligere uploadede filer, hvis du vil uploade en ny mediefil tryk på
Upload filer i toppen.

7.6. Indlejring af video, billede eller andet indhold
En anden måde at tilføje en video eller andet indhold til din side er igennem indlejring.
Et populært eksempel på dette er indlejring af en youtube video på din side.
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Når du indlejrer en fil er der ingen grund til at uploade filen til din side. Egentligt skaber du
bare et link til filen, fra inde i din egen side.
For at indlejre noget til din Side eller Indlæg, skal du bare kopiere URL-adressen ind i dit
indholdsområde. URL’en skal ligge i sin egen linje og ikke laves til et normalt link.
Når indhold bliver indlejret på denne måde (i modsætning til shortcode, som bliver beskrevet
længere nede i denne guide), vil din URL ændre til at vise et eksempel af dette indhold. Ved
indlejring af en Youtube-film vil URL f.eks. ændre sig til at vise selve videoen på siden.

Indsæt URL i egen linje og ikke
som et link. Når man da går ind
på din side vil man se videoen i
stedet for linket.

Hvis du ønsker at bestemme bredde og højre, kan du sætte URL’en ind i [embed] kort kode.
Ved at indkapsle dit link ved at bruge en kort kode kræver ikke at URL’en skal være i sin egen
linje. Formatet for at bruge denne kort kode er:
[embed width= ”123” height= ”456”] URL [/embed]
Systemet vil automatisk indlejre indhold fra følgende sider:
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Animoto
blip.tv
CollegeHumor
DailyMotion
Flickr
FunnyOrDie.com
Hulu
Imgur
Instagram
Issuu
Meetup.com
Mixcloud
Photobucket
Polldaddy
Rdio
Revision3
Scribd
SlideShare
SmugMug
SoundCloud
Spotify
TED
Twitter
Vimeo
Wordpress.tv
Youtube

8. Tilføje HTML links
HTML links tillader dine brugere af siden at navigere let rundt på din side. De bruges også når
du vil tillade folk at downloade filer fra din hjemmeside, såsom PDF-filer eller andre
dokumenter, til at få vist billeder eller at linke til andre hjemmesider. HTML links vil oftest blive
vist med en understregning så den skiller sig ud fra den anden tekst på siden.

8.1. Indsætte et HTML link
At indsætte et HTML link til din Side eller dit Indlæg på din egen side er meget let. Du skal
simpelthen klikke og trække musen hen over den tekst du ønsker skal være et link, ved at
markere den, derefter klikker du på Indsæt / rediger link-ikonet (
). Ligeså vel som det er
muligt at lave et link til en anden hjemmeside, kan du også let lave et link til en af dine egne
Sider eller Indlæg ved at vælge det fra listen.
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Tilføj link til anden
hjemmeside og tryk
på Tilføj link i
bunden.

Hvis du ønsker
at linke til
eksisterende
Sider eller
Indlæg på din
egen side,
vælges den fra
listen.

I popup vinduet der fremkommer, skal URL’en tilføjes sammen med en titel på linket og klik
derefter på Tilføj link.




URL – URL-linket til den hjemmeside som du ønsker at lave et link til.
Titel – Den tekst der fremkommer når musen holdes over linket.
Åben link i et nyt vindue/faneblad – Når der er nogle som klikker på linket vil det
som standard åbne i det samme vindue. For at ændre dette skal denne hakkes af,
sådan at det vil åbne i et nyt vindue.

Alternativt, hvis du ønsker at tilføje et link til en af dine egne Sider eller Indlæg skal du klikke
på Eller link til eksisterende indhold for at få vist en liste over dit eksisterende indhold, klik på
den relevante side fra listen. Hvis du har mange sider på din hjemmeside kan du skrive Sidens
eller Indlæggets titel i feltet Søg for at gøre det lettere at finde. Når du begynder at skrive vil
listen ændre sig så den matcher det du skriver løbende. Efter du har valgt en af de
eksisterende sider, vil de televante detaljer blive opdateret i felterne URL og Titel. Klik på Tilføj
link for at lave linket.
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8.2. Tilføje links til Mediefiler
At linke til mediefiler såsom PDF eller andre dokumenter er lige så let som at tilføje et standard
HTML link. Der er et par måder det kan gøres på.
Klik på knappen Tilføj medier (
) og træk filen fra hvor den ligger på din
computer, ind i browservinduet. Din fil vil automatisk blive uploadet.
Alternativt klik på Vælg filer-knappen og vælg hvilken fil du ønsker at uploade.
Når din fil er uploadet til dit Mediebibliotek, som indeholder alle dine tidligere uploadet filer, vil
de også blive vist her. Den uploadede fil vil automatisk være hakket af som den valgte til din
Side eller dit Indlæg.

Opdater Titel på
din fil. Denne
tekst vil blive til
link på siden.

Vælg Mediefil fra
dropdown listen.
URL’en på filen vil
automatisk blive
opdateret i feltet
derunder.
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Opdater din fils Titel. Titlen vil blive brugt som tekstlink når det indsættes i dit indhold. Fra
Link til dropdown listen, vælg Medie fil. Feltet lige under vil automatisk blive opdateret mht.
URL’en på filen.
Klik på Indsæt i Indlæg-knappen for at indsætte et link til den valgte fil i dit Indlæg på musens
placering (på en Side vil knappen hedde Indsæt på side)
Hvis du kender URL adressen på mediefilen som du ønsker at linke til eller hvis du vil lave et
link til noget eksisterende tekst, skal du bare markere den tekst som skal være et link og klik
på Indsæt/Rediger link-knappen (
). Lige som før, når du tilføjede et simpelt HTML link, skriv
URL adressen til din mediefil, tilføj desuden Titel og klik på Tilføj link. Derved vil et standard
HTML link blive lavet til den fil i mediebiblioteket som du har skrevet URL’en på.

8. 3. Redigere et HTML link
På din Side / Indlæg klikkes der på i link som du ønsker at redigere, derpå trykkes der på
Indsæt/Rediger link. Et popup vindue vil fremkomme, ligesom da linket blev indsat oprindeligt.
Opdater de felter som er nødvendige og klik på Opdater.

8.4. Fjerne et HTML link
For at fjerne et HTML link, klik inde midt i linket og tryk på Fjern Link-knappen (

).

Ønsker du at fjere et link fra et billede, skal du klikke på billedet og derefter på Fjern link. Hvis
HTML linket linker til en uploadet fil eller billede, vil et klik på Fjern link ikke fjerne eller slette
filen, det vil kun fjerne linket på denne.

9. Redigere eksisterende indhold
For at redigere en eksisterende side skal du klikke på titlen på den relevante Side/Indlæg.
Alternativt klik da på linket Rediger som fremkommer når du holder musen over den.
For at redigere kan du
trykke på enten navnet
eller på Rediger

Skærmen som fremkommer, vil være helt ens med Tilføj ny side/Indlæg, dog vil den vise det
eksisterende indhold. Når du er færdig med at opdatere din Side/Indlæg, klik da på knappen
Opdater.
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10. Slette indhold
Hvis du ønsker at slette en af dine Sider/Indlæg klik da på Papirkurv-linket som fremkommer
under Titlen når du holder musen derover.
For at slette
Indlægget/Siden
trykkes der på
Papirkurven.

For at slette Siden/Indlægget permanent eller for at gendanne Siden/Indlægget, klik da på
Papirkurv i toppen af skærmen. Når musen holdes over hvert element i Papirkurven, vil
Gendan og Slet permanent fremkomme. Klik på Slet permanent for at slette den enkelte
Side/Indlæg for altid. Ved at klikke på Gendanne vil systemet tilbageføre Siden/Indlægget.
Denne vil slette alt i papirkurven

For at slette/gendanne
enkelte sider/indlæg, da
bruges linket under
navnet.

Hvis du ønsker permanent at slette eller gendanne flere elementer af gangen, klik da i boksen
til venstre for navnene og vælg i Massehandlinger enten Gendan eller Slet Permanent. Når du
har valgt hvilken handling der skal ske, tryk da på knappen Anvend. Alternativt kan du trykke
på knappen Tøm papirkurv for at slette alt i Papirkurven.

11. Redigere fuldskærm
Der er mulighed for at redigere indholdet i fuldskærm. Dvs. at der ikke er nogen menu i top
eller i siden og du kan koncentrere dig fuldstændigt om indholdet du er ved at ligge på
Siden/Indlægget.
For at slå dette til trykkes der på knappen Distraktionsfri skrivning (
redigeringsfeltet overtage hele browservinduet.
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I Fuldskærmsvisning
er det minimalt mht.
knapper som vises
fra Toolbaren.
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Her skrives
overskriften

Dette er hvor din
Sides/Indlægs indhold
bliver tilføjet.

I toppen af skærmen er det en toolbar med et minimum antal af knapper for at forøge det
distraktionsfrie skrivefelt. Toolbaren ig redigeringsfeltets kanter vises lige når der skiftes til en
fuldskærmsvisning. Efter et par sekunder fader de ud og giver dig et rent og roligt
redigeringsfelt hvori du kan koncentrere dig om at opdatere dit indhold.

For at få vist toolbarmenuen igen skal du blot bevæge musen.
For at lukke fuldskærmsvisningen og returnere til standard visningen, klik da på linket Luk
fuldskærm i toppen.
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12. Gemme og Udgive indhold
Når du har tilføjet al dit indhold til din side eller indlæg har du muligheden for at gemme som
kladde eller udgive siden. Ved at klikke på Gem kladde vil kun gemme din Side/Indlæg. Den er
nyttig hvis du gerne vil redigere siden igen inden den udgives.

Så snart al dit indhold er tilføjet
har du mulighed for at gemme
det som kladde eller udgive det.

Ved at klikke på knappen Udgiv vil det gemme din Side/Indlæg og udgive det på din
hjemmeside, på en gang.
Ved at klikke på knappen Preview vil der fremkomme en forhåndsvisning af den nuværende
side.
Der er desuden adskillige muligheder når du gemmer indlæg og sider, som standard står
Status til Kladde men dette kan ændres ved at trykke på Rediger-linket .



Afventer gennemlæsning betyder at kladden venter på at blive gennemlæst af en
redaktør før den udgives.
Kladde betyder at indlægget/siden ikke er blevet udgivet endnu og forbliver en kladde.

Du kan desuden ændre Synligheden af siden ved at klikke på Rediger-linket lige til højre for
Synlighed.




Offentlig er sat som standard og betyder at siden kan ses af alle.
Kodeord beskyttet tillader dig at tilknytte et kodeord til din side/indlæg. Kun folk
som har kodeordet vil kunne tilgå siden.
Privat Skjuler indholdet for offentligheden fuldstændigt. Normale brugere vil ikke
kunne se at der er noget privat indhold. Du vil udelukkende kunne se det private
indhold når du er logget ind.

Som standard vil et klik på Udgiv-knappen gøre at din Side/Indlæg bliver udgivet med det
samme. For at ændre dette klik på Rediger-linket lige til højre for Udgiv med det samme. Du
kan sætte en dato og tid for hvornår du ønsker at indholdet skal offentliggøres. Du skal
trykke på Udgiv-knappen når du har opdateret datoen og tiden for udgivenlsen.

41

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

13. Kategorier
Du kan bruge Kategorier til at definere sektioner af din website og grupperelaterede indlæg.
Som standard er Kategorien sat til Ikke kategoriseret, men det kan let blive ændret under
Indstillinger.
Der er to måde at tilføje Kategorier, De kan tilføjes mens du tilføjer/redigerer dit Indlæg eller
de kan tilføjes via menupunktet Kategorier. Hvis du tilføjer Kategorier mens du redigerer dit
Indlæg, vil disse Kategorier automatisk blive tilknyttet dit Indlæg. Hvis du tilføjer Kategorier
via menupunktet Kategorier vil de kun blive tilføjet i listen af mulige Kategorier.
Når du klikker på menupunktet Kategorier vil du få vist en liste af Kategorier som allerede er
tilføjet sammen med nogle blanke felter som giver dig mulighed for at tilføje nogle nye
Kategorier.

Ved at udfylde Navn,
Kort titel, Forælder
(hvis nogen) samt
Beskrivelse.

Ved at holde musen
over hver række, vil der
blive vist en række
muligheder du kan
justere.
Efter alle felter er
blevet udfyldt skal
der klikkes på Tilføj
ny kategori for at
lave den nye
Kategori.

For at tilføje nye Kategorier skal de tomme felter udfyldes og der skal klikkes på Tilføj ny
kategori.
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Navn – Navnet som vises på siden.
Kort titel – Dette er en URL-venlig version af navnet. Det er som regel små bogstaver
og indeholder kun bogstaver, tal og bindestreg.
Forælder – Kategorier kan, ulig Tags, have et hierarki. Du kan f.eks. have en Bil
Kategori og derunder have underkategorier såsom Ford, General Motors og Toyota. Det
er helt valgfrit om man vil bruge dette. For at oprette en underkategori skal der blot
vælges en anden kategori under Forælder.
Beskrivelse – Denne vises ikke på siden.

Når du har oprettet en ny Kategori vil den fremkomme på listen i højre side.
Når du holder musen hen over hver række i listen af Kategorier, vil nogle links fremkomme
under Kategorinavnet.






Rediger – Tillader dig at redigere Kategoriens indstillinger såsom Navn, Kort titel,
Forældre og Beskrivelse.
Lynrediger – Tillader dig at lynredigere Navn og Kort titel.
Slet – Sletter Kategorien permanent fra listen af Kategorier. Efter at have klikket på
Slet vil du blive bedt om at bekræfte dit valg. Klik på OK for at slette Kategorien eller
Cancel hvis du ikke ønsker at slette den.
Vis – Dette vil vise dig en liste af alle Indlæg der bruger Kategorien.

Hvis du ønsker at slette flere Kategorier på en gang, klik på boksen lige til venstre for navnet
og vælg Slet i feltet Massehandling i bund eller top af siden. Efter du har valgt Slet klik på
Anvend for at slette de valgte Kategorier straks (her skal du ikke bekræfte dit valg).
Når man sletter en Kategori, sletter man ikke Indlæg som ligger i denne Kategori, de kommer
til at ligge i Ukategoriseret som standard.

13.1. Tilføje Kategorier i dit Indlæg
At tilføje Kategorier mens du redigerer i dit Indlæg vil automatisk tildele denne Kategori til dit
Indlæg.
Når du tilføjer eller redigerer dine Indlæg, kan du se Kategori panelet lige under Udgiv. For at
tilføje en eksisterende Kategori skal boksen til venstre for kategoriens navn hakkes af.
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For at tilføje en
eksisterende
Kategori, skal
boksen hakkes af.
Klik på linket og
udfyld felterne

Hvis du ønsker at oprette en ny Kategori og tildel den til Indlægget samtidig, klik på + Tilføj ny
kategori-linket. To felter vil fremkomme. Indtast Navnet på Kategorien som du vil tilføje. Hvis
du ønsker at den nye Kategori skal ligge under en anden Kategori, vælg hvilken fra Forældre.

14. Tags
Tags er Ad-hoc nøgleord som identificerer vigtig information i dit Indlæg (f.eks. Navne, Emner
mv.) som måske eller måske ikke vender tilbage i andre Indlæg. Ulig Kategorier har Tags
ingen hierarki, med dette betydes at der ikke er nogen relation mellem de forskellige Tags.
Sider kan ikke få tilknyttet Tags eller blive tilknyttet til Kategorier. Du kan udelukkende
tilknytte Tags og Kategorier til Indlæg.
Ligesom med Kategorier er der 2 måder du kan tilføje Tags til dit Indlæg. De kan blive tilføjet
mens du tilføjer eller redigerer dit Indlæg eller de kan blive tilføjet i menupunktet Tags. At
tilføje Tags via menupunktet vil dog kun tilføje dem en liste af Tags der er til rådighed på
Indlæg.
Når du klikker på Tags i menuen vil du få vist en liste over Tags som allerede er blevet tilføjet,
sammen med nogle tomme felter som tillader dig at tilføje nye Tags. En liste af populære Tags
blive vist i ”Cloud” format. Dvs. at Tags’ene vises i alfabetisk rækkefølge og jo oftere et Tag er
blevet brugt, jo større er skrifttypen som den vises i.
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Ved at udfylde
Navn, Kort
titel og
Beskrivelse
tilføjes tags.

Ved at holde musen over
hver række, fremkommer
en række hurtige links som
gør at du kan rette
eksisterende tags.

For at tilføje et nyt Tag, skal de blanke felter udfyldes og der klikkes på Tilføj nyt tag:




Navn – Navnet som det vises på siden.
Kort titel – Den Korte titel er en URL-venlig version af navnet. Det er som regel små
bogstaver, numre og bindestreg.
Beskrivelse – Beskrivelsen vises ikke på siden, men vil blive vist i oversigten i
administrationen.

Så snart du har tilføjet et nyt Tag vil det blive vist på listen i højre side. Når du holder musen
hen over hver række i listen af Tags, vil der fremkomme nogle få links under Tag navnet.






Rediger – Tillader dig at redigere Tag egenskaber såsom Navn, Kort titel og
Beskrivelse.
Lynrediger – Tillader dig hurtigt at redigere Tag Navn og Kort titel.
Slet – Sletter Tag permanent fra listen af Tags. Når du har klikket på Slet vil du blive
bedt om at bekræfte dit valg. Klik på OK for at bekræfte sletningen eller på Cancel for
at fortryde sletningen.
Vis – Dette vil liste alle de Indlæg der bruger det valgte Tag i øjeblikket.

Hvis du ønsker at slette adskillige Tags på en gang, klikkes der i boksen lige til venstre for
Tagnavnet, på de Tag du ønsker at slette, derefter vælges Slet i feltet Massehandling i toppen
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eller bunden af listen. Klik da på Anvend-knappen for at slette de valgt Tags straks (du skal
ikke bekræfte dette).

14.1. Tilføje Tags i dit Indlæg
Hvis du tilføjer Tags når du redigerer dit Indlæg, vil visse automatisk blive tilknyttet til dit
Indlæg.
Når du tilføjer eller redigerer dine Indlæg vil Tags-panelet blive vist lige under Kategorier. For
at tilføje en eksisterende Tag klikkes der på Vælg mellem de mest anvendte tags-linket. Dette
vil vise en liste af de tidligere brugte Tags. De vises alfabetisk og i ”Cloud”-format. Dvs. at jo
oftere de er brugt, jo større er skriften som de vises med. For at tilføje en tidligere brugt Tag
skall du simpelthen bare klikke på Tag navnet og det vil blive tildelt til dit Indlæg. For at tilføje
et nyt Tag, skal du bare skrive Tagget eller Tagsene (separeret med komma) i feltet og klikke
på Tilføj-knappen. Tags som er blevet tilknyttet til Indlægget vil vises under Redigeringsfeltet.
For at fjerne et Tag fra din Indlæg, klik på det lille ”x” ved siden af Tag navnet.

Skriv nye tags her,
hvis du ønsker at
skrive flere skal de
adskilles af komma

Ved at trykke på Vælg
mellem de mest
anvendte tags kan du
tilføje nogle af de tags
som allerede eksisterer.

15. Mediebibliotek
Mediebiblioteket er hvor du kan finde alle de filer du har uploadet til siden og det vises som en
liste. Der er desuden en dropdownliste som tillader dig at få justeret hvilke typer filer der
listes, såvel som der er et søgefelt til at hjælpe dig med at søge efter filer.
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Ved at holde musen hen over billedets
navn, vil der fremkomme muligheder for
at redigere billedet.

I listevisningen vises filerne med en lille version af billedet eller filen, filnavnet, filtypen (JPG,
MP3 mv.), navnet på Forfatteren som uploadede filen, Sider/Indlæg som filen vises på, Antal
kommentarer og datoen som filen blev uploadet på.
Når du holder musen over hver række vil nogle få links fremkomme under filnavnet.




Rediger – Tillader dit at redigere filegenskaberne såsom Titel, Alternativ tekst,
Billedtekst og Beskrivelse. Du kan desuden lave nogle simplet billedmanipulationer.
Slet permanent – Sletter filen permanent fra mediebiblioteket.
Vis – Vil vise dig siden med billedet på.

15.1. Få vist en fil via Mediebilioteket
Ved at klikke på billedet eller på Vis (som fremkommer når du holder musen over titlen) vil du
få vist filen i din sides design. Hvis det er et billede, vil du se en større version af billedet. For
de tilladte lyd- og video-klip (M4a, MP4, OGG, WebM, FLV, WMV, MP3 og WMA) vil du få vist
den respektive medieafspiller. Hvis det er andre filtyper såsom PDF eller Word-filer, vil du få
vist siden med et link på.

15.2. Tilføje en fil i Mediebiblioteket
For at tilføje nye filer til Mediebiblioteket, klik på Tilføj ny-linket i venstre menu eller via
knappen Tilføj ny i toppen af siden.
For at uploade nye filer til Mediebilioteket, trækkes filerne fra et hvilket som helst sted på din
computer, ind i feltet Slip filer her. Dine filer vil automatisk blive uploadet.
Alternativt klik på Vælg filer og vælg hvilke filer som du ønsker at uploade, via det vindue som
fremkommer.
Så snart dine billeder eller filer er uploadet, vil de blive listet under filuploaderen. Hvis du
ønsker at redigere filegenskaberne, klik på linket Rediger lige til højre for filen.
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Træk de ønskede filer
herind.

Brug vinduet til at
vælge de ønskede filer

Her vises de
uploadede filer af
denne omgang.

15.3. Redigere filegenskaberne
For at redigere filerne skal der trykkes på Rediger via Mediebiblioteket, denne fremkommer
ved at musen holdes over rækken med filen i. Alternativt kan du også klikke på filens titel eller
på det lille billede. Hvis du klikker på Rediger lige efter filen er blevet uploadet, vil også gøre
det muligt at redigere filens egenskaber.
Når du har klikket på Rediger, vil de relevante egenskaber den valgte fil blive vist, inklusiv
Titel, Permanent link, Filnavnet, Filtypen og - hvis det er et billede – Fildimensionerne.
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Indtast billedets
titel her.

Indtast kort
beskrivelse.







Titel – Selvom feltet ikke har en overskrift, er Titlen det felt helt i toppen af siden.
Billedtekst – Vises under billedet som en kort beskrivelse. Du kan desuden tilføje basis
HTML i din billedtekst.
Alternativ tekst – Dette felt er kun på billedefiler. Den alternative tekst vises når
browseren ikke kan gengive billedet. Dette bruges også til svagtseende brugere af din
side.
Beskrivelse – Dette bliver kun vist på filens vedhæftningsside.

Når du har fået opdateret egenskaber skal du klikke på Opdater-knappen for at gemme siden.

15.3.1. Redigere et billede
Administrationen har en basis billede redigeringsværktøj som tillader sig at lave simpel
manipulation af dine uploadede billeder. Det er muligt at rotere og flippe dine billeder såvel
som at skalere dem og beskære dem til forskellige størrelser.
Når du er i gang med at redigere egenskaberne på et billede (i modsætning til Word og PDFfiler som ikke kan justeres), klik på Rediger billede-knappen som vil være lige under billedet
for at få vist billede redigeringsværktøjet.
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Billedredigeringsknapperne som tillader
dig at lave basale
ændringer til billedet.

Ved at indtaste
værdier her kan
du også justere
billedet.

Du kan tilføje dine ændringer
til Alle billedstørrelser,
Thumbnail eller Alle andre
end thumbnail.

Beskær – Klik på billedet og mens du holder venstremuseknap nede
trækkes musen hen over billedet til den har den størrelse som du
ønsker. Klik på Beskær for at beskære billedet til den nye størrelse.
Roter mod uret – Roterer billedet 90° mod uret.
Roter med uret – Roterer billedet 90° med uret.
Flip Vertikalt – Flip billedet vertikalt.
Flip horisontalt – Flip billedet horisontalt.
Fortryd – Fortryd sidste handling
Annuller fortrydning – Gendanne den sidste handling
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For at skalere dit billede til en ny størrelse, kan du indtaste Bredde eller Højde dimensionerne i
de hensigtsmæssige felter og klik på knappen Skaler. For det bedste resultat, bør skalering
foretages inden du foretager andre ændringer såsom beskæring, flippe eller rotering af
billedet. Det er vigtigt at påpege at billeder udelukkende kan skaleres ned i størrelsen, aldrig
op.
Når du har indtastet skaleringsværdien vil de andre værdiger ændre sig automatisk sådan at
billedet beholder sine proportioner. Den originale størrelse på billedet vises lige over
indtastningsfelterne.
Der er adskillige måde at beskære dit billede på. Den nemmeste er at klikke på billedet og
trække musen hen over billedet til den ønskede størrelse. Hvis du ønsker at billedet skal i en
bestemt proportion skal værdierne indtastes i feltet Størrelsesforhold (f.eks. 1:1(kvadratisk),
4:3, 16:9 osv.). Du kan da holde knappen Shift nedde og trække kanten af det udvalgte
område for at forstørre eller formindske det, mens dette gøres vil Størrelsesforholdet holdes
låst.
Hver gang boksen bliver justeret, vil dimensionerne blive vist i Valgt-felterne. Du kan også
manuelt indtaste dimensionerne i Valgt-felterne (i pixels). Når boksen er blevet justeret, skal
der klikkes på Beskær lige over billedet for at beskære det til den nye størrelse.
Ved at vælge en at mulighederne i Thumbnail-indstillinger panelet har du mulighed for at
tilføje dine ændringer til Alle billedstørrelser, Thumbnail eller Alle andre end thumbnail.
Klik på knappen Gem for at gemme dine ændringer.
Klik på Opdater-knappen for at returnere til Mediebibliotekets hovedside.
Hvis du gerne vil vende retur til det originale billede, klik på Rediger billede-knappen igen for
at returnere til billedets redigeringsværktøj. Det nye link Genskab oprindeligt billede vises lige
under Skalér billede. Klik på Genskab oprindeligt billede og på knappen Genskab billede for at
kassere dine ændringer og genskabe dit originale billede.
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Klik på Genskab oprindeligt
billede og derefter på
Genskab billede for at kassere
tidligere ændringer og vende
retur til originalbilledet.

15.3. Slette en fil i Mediebiblioteket
For at slette en fil fra Mediebiblioteket trykkes der på Slet permanent, som fremkommer når
der holdes en mus over billedet.
Når du har trykket på Slet permanent vil du blive bedt om at bekræfte dit valg. Klik på OK for
at slette filen eller klik på Cancel-knappen for at returnere til Mediebiblioteket.

16. Kommentarer
Kommentarer er en feature ved Indlæg som gør at læserne kan kommentere på disse. Typisk
vil læsere simpelthen dele deres tanker om indlægget, men de kan også vælge at linke til
andre sider, starte en diskussion eller komplimentere forfatteren for et velskrevet indlæg.
Kommentarer kan kontrolleres og reguleres via filtre for sprog og indhold, og hvis du ønsker
det kan de også sættes i kø til godkendelse før de bliver synlige på siden. Dette er brugbart i
forhold til SPAM.
Når du klikker på Kommentarer i menuen vil du få vist en liste af alle kommentarerne på din
side.
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Tillader dig at filtrere kommentarlisten
til kun at vise Afventer, Godkendte,
Spam og Papirkurv

Ved at holde musen over
hver række får du adskillige
valgmuligheder frem

I toppen af skærmen er der nogle links som tillader dig at filtrere kommentarlisten til kun at
vise kommentarer som står til Afventer, Godkendt, Spam eller dem som ligger i Papirkurven.
Nummeret i parentesen angiver hvor mange der ligger af hvert enkel type.
Når du holder musen over hver række i listen af kommentarer, vil nogle få links fremkomme
under kommentaren.








Godkend/Godkend ikke – Tillader dig at godkende eller ikke godkende
kommentarerne. Hvis den er rød er den ikke godkendt og vil ikke blive vist på din side.
Desuden vil linket ændre sig til Godkend, sådan at du har mulighed for at godkende
den.
Svar – Tillader dig at skrive et svar til kommentaren.
Lynrediger – Giver dig mulighed for hurtigt at redigere kommentatorens navn, mail
eller URL såvel som den reelle kommentar.
Rediger – Denne giver dig mulighed for at redigere kommentatorens navn, mail, URL
såvel som hvorvidt den er godkendt eller ej.
Spam – Giver dig mulighed for at markere kommentaren som Spam.
Papirkurv – Giver dig mulighed for at ligge kommentaren i Papirkurven. Fra
Papirkurven kan du enten gendanne den, hvis det var en fejl at den kom i Papirkurven,
eller du kan vælge at slette den permanent.

Hvis du ønsker at ændre status på adskillige Kommentarer på en gang klikkes der i boksen til
højre på dem du ønsker at ændre og derefter vælge enten Godkend ikke, Godkend, Marker
som spam eller Flyt til papirkurv fra Massehandlinger over og under listen. Efter du har valgt
hvilken handling der skal foretages, klik da på Anvend.

16.1. Besvare en Kommentar
For at besvare en kommentar som er skrevet til dit Indlæg, holdes musen hen over
kommentaren og der trykkes på Svar når det fremkommer. Et redigeringsfelt vil fremkomme
under kommentaren hvori du kan skrive din kommentar.
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Tryk på Svar for at
besvare
kommentaren.

Redigeringsmulighederne der
fremkommer når du svarer en
kommentar giver dig mulighed
for basis HTML

Når du har skrevet
dit svar til
kommentaren
trykker du på Svar
for at gemme det.

Når du har skrevet din kommentar klikkes der på Svar-knappen.
Redaktøren som fremkommer når der er blevet svaret på eller redigeret i en kommentar (ved
brug af Svar, Lynrediger eller Rediger) er meget lig redaktøren som opretter eller retter et
Indlæg eller en Side, dog ikke så intuitiv. I toppen af redigeringsboksen er der adskillige
formateringsknapper. Disse knapper giver dig basis muligheder for HTML når du skriver et svar
eller redigerer en eksisterende kommentar.
Knapperne virker på to måder. Hvis der klikkes på knappen uden at markere en tekst først vil
det kun indsætte en begyndende tag som er relevant for den knap. F.eks. vil et klik på
knappen Fed indsætte koden <strong> i din kommentar. Denne indikerer at teksten efter
<strong> vil være fed. Når du så klikker på knappen Fed igen vil der blive indsat </strong>,
som indikerer at det er slut med fed tekst. Du kan også markere teksten før du trykker på
knappen og både den begyndende og lukkende kode vil blive sat ind. F.eks. <strong>Fed
tekst</strong>.

Afsnit – Indsætter en afsnitskode
Linjeskift – Indsætter linjeskift
Fed – Fed tekst
Kursiv – Kursiv tekst
Link – Bruges til at indsætte et link til et website. Når man klikke på
knappen vil der fremkomme et pop-up vindue hvori du indtaster URLadressen som du gerne vil linke til.
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Citat blok – Bruges for at vise at det er et citat.
Slet – Bruges til at vise den slettede tekst
Indsætte – Bruges til at vise indsat tekst.
Billede – Bruges til at indsætte et billede i en tekst. Når der trykkes på
knappen kommer der et pop-up vindue frem hvori du skriver URLadressen til det billede som du ønsker at indsætte.
Uordnet liste – Laver en opstilling med punkttegn
Ordnet liste – Laver en opstilling med tal eller bogstaver
Listeelement – Bruges til at indsætte en liste i din ordnet eller u ordnet
liste.
Kode – Bruges til at vise et stykke kode
Luk Tags – Bruges til at lukke åbne tags. Hvis for eksempel du har klikket
på både Fed og Kursiv-knapperne for at indsætte deres åbnings tags, vil et
klik på Luk tags indsætte et matchende lukke-tag for både Fed og Kursiv, i
den korrekte rækkefølge.

16.2. Redigere en Kommentar
Der er to måder at redigere en kommentar på. Når du holder musen over de enkelte
kommentarer kan du klikke på enten Lynrediger eller Rediger. Begge giver dig lignende
funktioner, dog er det kun under Rediger at du kan markere kommentaren som enten
Godkendt, Afventer eller Spam.

16.2.1. Lynredigere
Når du klikker på Lynrediger vil kommentaren komme frem i et redigeringsværktøj, som
tillader dig at opdatere kommentaren, kommentators navn, mail og URL.
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Hvis det er nødvendigt kan
Navn, E-mail og URL
opdateres.

Når du er færdig trykkes
der på Opdater kommentar
for at gemme dine
ændringer.

I kommentarfeltet har du basis
HTML formateringsmuligheder.

Når du er færdig klikkes der på Opdater kommentarer for at gemme dine ændringer eller tryk
på Annuller for at annullere dine ændringer og returnere til listen af kommentarer.

16.2.2. Redigere
Når du klikker på Rediger vil redigeringsværktøjet komme til en ny side. Ligesom i Lynrediger
kan du opdatere kommentaren, kommentatorens navn, mail og URL. Du har desuden mulighed
for at ændre kommentarens status, dato og tid. Kommentarstatussen kan sættes til Godkendt,
Afventer eller Spam. Du har desuden muligheden for at rykke kommentaren til Papirkurven
ved at klikke på linket af samme navn.
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Hvis det er nødvendigt kan
Navn, Mail og URL opdateres.

Marker kommentaren som Godkendt, Afventer
eller Spam.
Husk at trykke på Opdater efterfølgende.

Du kan ændre dato og tid som kommentaren blev offentliggjort ved at klikke på Rediger-linket
til højre for dato og tid. Efter du har trykket på Rediger, vil adskillige felter fremkomme under
den originale dato og tid. Opdater felterne hvis det er tiltrængt og klik på OK-knappen for at
gemme den nye tid og dato.
Når du er blevet færdig med at opdatere kommentaren, klik på Opdater-knappen for at
gemme dine ændringer. Hvis du ønsker at fortryde, tryk da på Tilbage-knappen i browseren
eller klik på Kommentarer i menuen for at returnere til listen af kommentarer.

16.3. Tillade og afvise Kommentarer
Hvis en upassende kommentar er blevet tilføjet, ønsker du måske at afvise den. Dette vil gøre
at kommentaren ikke bliver vist på din side. Afviste kommentarer vil blive vist med en anden
farvet baggrund i din liste af kommentarer. De vil også være fremhævet med en rød vertikal
bar i venstre side. Hvis du holder musen over kommentaren vil du få mulighed for at trykke på
linket Godkend, i stedet for Godkend ikke.
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Her kan du
trykke på
Godkend på en
kommentar
der er blevet
afvist.

16.4. Markere Kommentarer som SPAM
Hvis en spam kommentar er blevet tilføjet på din side kan du markere det som spam ved blot
at holde musen over kommentaren og klikke på linket Spam.
Hvis du ønsker at fjerne kommentaren, holdes musen over og du klikker på Papirkurv.

Når du klikker på Spam
markerer du kommentaren
som spam. Klikker du på
Papirkurv bliver
kommentaren smidt ud.

For at tømme Papirkurven, klik da på Papirkurv i toppen, for at få vist alle de kommentarer
som er blevet markeret til papirkurven. Dette link vises sammen med et nummer i parentes,
som indikerer hvor mange kommentarer der ligger i papirkurven. For at slette dem permanent
klikkes der på Tøm papirkurv. Du vil ikke blive bedt om at bekræfte denne handling.
For at fjerne alle spam kommentarer, klik på Spam-linket i toppen af siden for at få vist alle
kommentarer som er markeret som spam. Linket vises sammen med et nummer i parentes,
nummeret indikerer hvor mange kommentarer der er markeret som spam. For at slette dem
permanent, klikkes der på Tøm spam. Du vil ikke blive bedt om at bekræfte denne handling.
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Du kan desuden slette en enkelt spam kommentar permanent ved at klikke på Slet permanent
som fremkommer når du holder musen over hver række. Du vil ikke blive bedt om at bekræfte
denne handling.
Tryk på Tøm spam for at slette alle spam
kommentarer permanent.

Ved klik på Ikke spam
vil kommentaren blive
fjernet fra spamlisten.

Ved at klikke på Slet
permanent vil kommentaren
blive slettet permanent.

Hvis du ser at der er kommentarer som er blevet markeret som spam, som ikke skal være det,
så klikkes der på Massehandling og Ikke spam. Klik derefter på Anvend-knappen for at
bekræfte dit valg.
Alternativt klikkes der på Ikke spam på de enkelte kommentarer, linket fremkommer når du
holder musen over rækken.

17. Formularer
Formularer er et værktøj til at skabe formularer til din hjemmeside, som f.eks. bruges på
Kontakt sider.

17.1 All Forms
Når du trykker på All Forms vises en oversigt over alle oprettede formularer.
Ved at holde musen over de enkelte formularer har du mulighed for at redigere, slette,
eksportere, kopiere, få den vist og vise de indsendelser som dine kunder har sendt på de
enkelte kontaktformularer.
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Ved at holde musen henne over titlen
fremkommer forskellige handlinger du
kan foretage på kontaktformularen.

17.2. Tilføj ny
Når du skal oprette en formular er der 3 faneblade i toppen:
1. Formular indstillinger
2. Felt indstillinger
3. Vis formular.

17.3. Indsendelser
Selv om du har angivet hvortil mails skal sendes, har du også mulighed for at se på de indlæg
der er kommet fra kontaktformularen.
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Henvendelser fra kontaktformularen
vil blive vist her

Under de enkelte kan du vælge at Redigere den, slette den og eksportere den.

18. MailPoet
Mailpoet er et program du kan bruge til at sende nyhedsbreve til dine kunder med. Det er en
rigtig god ide at bruge denne for at gøre dine kunder opmærksom på din side.

18.1. Nyhedsbreve
Når du har trykket på Nyhedsbreve under MailPoet, vil du her have en mulighed for at se en
liste af de nyhedsbreve der er oprettet. Du kan desuden se hvilken dato de er ændret sidst,
hvornår de er sendt, hvor mange der har åbnet, frameldt og klikket på links og du kan se
hvilken liste de er sendt til.
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Ved at holde musen over et nyhedsbrev
kommer følgende muligheder frem:
Forhåndsvisning, Rediger, Dublikérog Slet.

Lige efter overskriften kan du trykke på Lav ny e-mail for at oprette et nyt nyhedsbrev, eller
du kan trykkepå Duplikér under et af de nyhedsbreve der allerede eksisterer. Nedenstående
liste kommer frem når du holder musen over et af de allerede eksisterende nyhedsbreve.
Her har du desuden også mulighed for at få forhåndsvist nyhedsbrevet, redigere i det eller
slette det.

18.2. Abonnenter
Dette er en liste over de tilmeldte til nyhedsbrevet. Du kan se hvornår de har tilmeldt sig,
hvilke nyhedslister de har tilmeldt sig til, deres nuværende status og hvilken dato de har
tilmeldt sig.
Ved at holde musen over
abonnenten har du mulighed for
at Se statistik eller Rediger.
Status, lister, mail og navn kan du rette manuelt ved at holde musen over abonnenten og
trykke på Se statistik eller rediger.

I toppen har du mulighed for at tilføje nye abonnenter, tilføje lister, redigere lister, importere
og eksporter.

Nyhedsbrevene kan være en måde at gøre dine kunder opmærksom på at du har nogle
nyheder og tilbud du gerne vil dele med dem. Dette giver øget trafik på din hjemmeside og det
vil øge kendskabet til din virksomhed.
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18. Udseende
Du kan justere udseendet på menuen og widgets på din hjemmeside.

18.1. Widgets
Widgets er selvstændige sektioner af indhold, der kan placeres i et hvilket som helst område af
dit design der er defineret som et widgetområde.
Der er mange widgets til rådighed og de giver dig muligheden for at tilføje ekstra indhold til
din hjemmeside, såsom f.eks. seneste kommentarer, kategorier eller Facebook medlemmer,
bare for at nævne nogle stykker.

Widget Areas angiver
på hvilken side de
vises.

Disse widgets er allerede i brug på dit
website.

De Widgets du er interesseret i
trækkes over i højre side, hen over
det widget area du ønsker det i.

Sektionen Tilgængelige Widgets indeholde alle de widgets som du kan bruge på din side. For at
tilføje en til dine Widgets-områder (som ses i højre side), træk og slip widget’en til det
ønskede sidepanel.
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Den vil da åbne sig så du kan justere dens indstillinger. Når du har justeret den, tryk da på
knappen Gem

Du kan også hurtigt fjerne dem igen ved at trykke på den valgte widget, så den folder sig ud
og derefter trykke på Slet linket.

18.2. Menuer
Du har mulighed for at lave justeringer i Menuen, den kan indeholde links til sider, indlæg,
kategorier osv.

Menuernes rækkefølge
kan justeres ved at
trække i dem med musen.
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18.2.1. Tilføje en ny menu
Din side kan gøre brug af mere end en navigationsmenu. Nogle gange kan du have flere
menuer i toppen, andre gange kan du endda have menuen placeret forskellige steder.
For at tilføje en ny menu, skal du trykke på linket Opret en ny menu i toppen. Indtast et navn
til din nye menu i feltet Menunavn. Klik på Opret menu knappen for at oprette din nye menu.
Skriv navnet på det nye
menupunkt her.

18.2.2. Redigere et eksisterende menufelt
Din aktuelle liste over menupunkter er i højre side. Hvis der er flere menuer tilknyttet din side
vil der være en dropdown liste øverst på siden, som giver dig mulighed for at vælge den menu
som du gerne vil redigere i. Du skal blot vælge den menu du ønsker at redigere fra listen Vælg
en menu du vil redigere og derefter klikke på knappen Vælg. Da vil menupunkterne for den
valgte menu blive vist.

Hak eksisterende menupunkter af for
at tilføje dem til den nye menu.

Felterne i den højre klumme på Menu siden vil matche menuen som vises på din hjemmeside.
Når du klikker på ned-pilen til højre for hvert menupunkt, vil der blive vist flere indstillinger
som hører til det enkelte menupunkt. I dette felt er der adskillige indstillinger som kan
ændres.
Når du har foretaget opdateringerne til menuen tryk da på Gem menu i toppen eller bunden af
skærmen.
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18.2.3. Tilføje nye Menupunkter
Som standard vises Sider, Links og Kategorier i venstre side.
For at tilføje en ny side som menu felt, hak af ud for de ønskede sider, til venstre for hvert
sidenavn. Du kan vælge en side af gangen eller flere på en gang. Efter du har hakket dem af
trykker du på Tilføj til menu. De nye menuattributter vil blive vist i bunden af menulisten.
Menupunktets navn vil som standard være de samme som sidens navn. For at ændre dette
klikkes der på ned-pilen ud for menupunktet for at få vist indstillingerne og opdater navnet via
Menutitel. Når du har lavet dine opdateringer klik da på knappen Gem menu i toppen eller
bunden af siden.

Hvis du ønsker at ændre rækkefølgen på dine menupunkter, skal du blot placere din mus over
menupunktet i højre side som du ønsker at flytte. Når musen ændre udseendet til en 4-sidet
pil skal du klikke på venstre museknap og holde den nede mens du trækker menupunktet op
eller ned. Husk at trykke på Gem Menu. Du kan desuden trække dem lidt til højre for at gøre
dem til undermenupunkter.

18.2.4. Tilføje et brugerdefineret link til menuen
Brug Link panelet til at tilføje et brugerdefineret link til din menu, såsom et link til en ekstern
hjemmeside. Du skal simpelthen skrive linket til hjemmesiden i feltet URL og menu navnet i
feltet Link tekst. Klik på knappen Tilføj til menu når u er færdig. Husk at trykke på knappen
Gem menu når du er færdig.
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18.2.5. Tilføje en kategori i menuen
Endelig kan du også indsætte Kategorier som menupunkt. Du hakker af hvilke du ønsker skal
være som menupunkter og tryk til sidst på Tilføj til menu.

18.2.6. Slette et menupunkt
For at slette et menupunkt klik på nedpilen til højre for menupunktets navn for at få
indstillinger frem og klik derefter på Fjern i bunden. Når du har foretaget dine opdateringer
trykker du på Gem Menu i toppen eller i bunden.
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19. Brugere
Denne skærm viser alle de eksisterende brugere til din hjemmeside. Du kan sende en besked
til http://www.danaweb.dk/kundeservice.html hvis du ønsker at få tilføjet flere brugere eller få
slettet nogle brugere til din hjemmeside.

19.1. Alle brugere
I toppen er der links som tillader dig at se listen af brugere ud fra deres roller. Tallene i
parentes fortæller hvor mange der er af de forskellige typer roller.

Når du holder musen over din egen brugerprofil kan du redigere din brugerprofil.

19.2. Din profil
Du kan desuden komme ind og redigere din egen profil ved at trykke på Din profil i venstre
side eller ved at trykke på dit brugernavn i midten.
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19.2.1. Personlige oplysninger







Visual editor. Når du hakker denne boks af bliver Visual editor deaktiveret når du
skriver, og du bruger i stedet en almindelig HTML editor.
Admin farveskema. Her kan du vælge hvilket farveskema du ønsker der er i den
administrative del af siden når du er logget ind med din profil. Der er 8 forskellige
farveskemaer at vælge imellem.
Tastaturgenveje. Denne tillader tastaturgenveje for kommentarerne.
Tastaturgenvejene er lavet for at tillade dig at lave hurtigere ændringer og actions på
kommentarer.
Værktøjslinje. Denne gør at der er en administrationsbar i toppen af selve
hjemmesiden (man skal være logget ind i administrationen for at se den.)
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19.2.2. Navn







Brugernavn. Du kan IKKE redigere dit brugernavn. Så når du først har valgt et
brugernavn, så hænger den fast. Dog kan der laves en ny brugerprofil.
Fornavn. Indsæt dit fornavn i denne boks.
Efternavn. Indsæt dit efternavn i denne boks.
Kælenavn. (Påkrævet). Kælenavnet er et krav for hver bruger. Det kan være det
samme som brugernavnet eller det kan være anerledes. Hvis du ikke angiver et
kælenavn vil brugernavnet vælges.
Vis navn offentligt som. Vælg, hvordan dit navn bliver vist på din blog, ud fra
dropdown listen. Du kan vælge som følger; brugernavn, fornavn, efternavn, fornavn +
efternavn og endda efternavn + fornavn

19.2.3. Kontaktinformationer








E-mail. (Påkrævet) Der kræves en mail-adresse tilknyttet til den enkelte profil fra alle
brugere af administrationen. Mail-adressen skal være unik for den enkelte bruger. Din
blog vil bruge denne adresse for at du får beskeder om nye kommentarer til dine
indlæg og af andre administrative årsager. Din mail-adresse vil kun blive vist til andre
registrerede brugere af din blog.
Website. Indtast din hjemmesideadresse her.
Twitter URL. Indtast din Twitteradresse
Facebook URL. Indtast din Facebook adresse
Google Profile URL. Indtast din Google Profil adresse
About Page URL. Hvis du har en side om dig selv, sættes linket ind her.

19.2.4. Om dig





Biografisk info. Indtast en kort beskrivelse eller profil om dig selv.
Ny adgangskode. Skriv dit nye kodeord. Hvis du ikke skriver noget i dette felt og i
feltet Gentag nyt kodeord vil gøre at du beholder den oprindelige adgangskode.
Gentag nyt kodeord.
Styrkeindikator. Denne viser dig om dit kodeord er meget svagt, svagt, medium eller
stærkt (vises i grøn). Jo stærkere dit kodeord er desto mere sikkert er dit login. Hint:
Kodeordet burde være minimum 7 tegn langt. For at gøre det stærkere brug da både
store og små bogstaver såvel som numre og symboler såsom ! ” ? $ % ^ &

20. Indstillinger
Diverse Indstillinger skærme bruges til at konfigurere din side. Normalt er din side sat op så
det ikke er nødvendigt at justere i disse.

20.1. Generelt
De Generelle indstillinger konfigurerer dine grundlæggende præferencer for hjemmesiden
såsom:
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Sidetitel. Dette er den overordnet titel på din side.
Tagline. Dette er en undertitel på din side.
WordPress-adresse (URL). Må ikke ændres
Hjemmeside-adresse (URL). Må ikke ændres
E-mail-adresse. Den mailadresse der skal stå som hovedmailen på siden.
Medlemskab. Hvis du ændrer denne behøves der ikke et login for at kommentere på
dine indlæg. Dette anbefales ikke, da du kan risikere at få meget SPAM på siden.
Ny brugers standardrolle. Denne står som standard til Kundeservice. Da tilladelserne
er afhængig af standardrollen anbefales denne ikke i at blive ændret.
Tidszone. Vælg den korrekte tidszone.
Datoformat. Du vælger her hvordan datoen skal vises på siden.
Tidsformat. Her vælger du hvordan tiden skal vises på siden.
Ugen starter på en. Hvis du ikke ønsker at ugen skal starte på en mandag, ændres
dette her.

20.2. Facebook Members
Hvis du ønsker en Facebook Syntes godt om ikon på hjemmesiden sættes den på her.

73

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

20.3. AddThis Share
Hvis du gerne vil have at dine brugere skal kunne dele din side med omverdenen på diverse
sociale medier, indstilles dette her.
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21. Envira Gallery
21.1. Envira Gallery
Envira Gallery er et alsidigt galleri der giver dig mulighed for nemt at indsætte smukke
billedgallerier på din hjemmeside.

21.2. Add New
Tilføjelse af et nyt galleri gøres meget hurtigt. Hvis du er tilfreds med de standardindstillinger
som Envira bruger, er alt hvad du behøver at gøre at uploade dine billeder ved hjælp af
filoverførelsen.
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Du skal kun gemme galleriet og derefter indsætte den på din hjemmeside.
Når du er inde på den side du ønsker galleriet skal vises på, så skal du sætte musen ca. der
hvor du ønsker at galleriet skal være i redigeringsfeltet. Derefter klikker du på Add Gallery (
).

Tryk her for at
komme til at vælge
galleri.

Placer musen ca. der
hvor du ønsker at
galleriet skal være.

Klik på det galleri du ønsker på siden og tryk på Insert Gallery.
Da vil da komme et stykke kode ind i redigeringsfeltet, tryk nu på Opdater og galleriet er
tilføjet til siden. OBS: Du kan kun se galleriet på selve siden.
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21.3. Settings
Herunder er der nogle indstillinger til Gallerifunktionen, disse skal du ikke ændre ved, da det er
Danaweb A/S som har sat disse op.

22. WP Google Map
Du kan tilføje Google Maps til din side, dette er et kort som viser nogle placeringer.

22.1. Add Locations
Når du skal tilføje en ny lokation skal du ganske enkelt skrive adressen på den lokation som du
ønsker der skal vises på kortet. Allerede når du har tastet et par bogstaver ind kommer den
med forslag.

Du kan i feltet Message indtaste den tekst du ønsker der skal komme frem i boksen, ved tryk
derpå.
Du kan oprette lige så mange lokationer som du ønsker.

22.2. Manage Locations
Her vil du se en oversigt over alle de lokationer du har tilføjet, ved at holde musen over titlen
på dem kan du redigere dem eller slette dem.

22.3. Create Map
Nu skal du oprette et kort som dine lokationer kan vises på.

77

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

Du kan bestemme selv hvilken bredde (Map width) og højde (Map height) den skal have (i
pixels), du kan desuden vælge hvilken type kort det skal være i dropdown menuen.
Det næste du skal gøre er at hakke lokationer af som skal vises på kortet.

Der er desuden en masse andre indstillinger du kan justere i, hvis det ønskes.

22.4. Manage Map
Her ser du en oversigt over de kort du har oprettet
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22.5. Create Marker Group
I stedet for det klassiske ikon som Google burger, har du mulighed for at bruge en enkelt
version af dit logo som ikon på kortet, eller et helt andet ikon – som du bedre kan lide.

Der er en række ikoner som du kan se ved at trykke på Upload Marker Image og derefter på
Choos Icons i højre side.

79

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

Når du har valgt den du vil bruge trykker du på Insert into Post i bunden.
Derpå trykkes der på Save Group Marker

22.6. Manage Marker Groups
Her vil du kunne se oversigten af ikoner du har oprettet.

22.7. Settings
Der er nogle Ganske få indstillinger som du kan justere under Settings, bl.a. Zoom level på
kortet.
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Er du i tvivl, så kontakt endelig DanaWeb A/S

Du tilføjer Google Mappet via Widgets som ligger under Udseende. Kan du ikke få det til at
fungere kan det være fordi DanaWeb A/S skal sætte siden op til at have et Google Map på sig.
Kontakt os på support@danaweb.dk eller på Tlf: 55 55 55 55

23. Meta Slider Pro
Meta Slider Pro er her hvor du sætter billeder til Slideren der er på din side ind.

23.1. Meta Slider Pro
Når du går ind i oversigten har du til venstre en oversigt over de billeder som er tilknyttet til
Slideren og i højre side har du indstillingerne på Slideren.
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23.1.1. Slides
I toppen til højre kan du tilføje nye billeder til din Slider.

Når du har trykket på knappen kommer der et nyt vindue frem, hvorfra du kan vælge at
uploade nye filer eller vælge billeder fra Mediebiblioteket.
Desuden har du også mulighed for at tilføje videoer fra vimeo og Youtube, vær opmærksom på
at I disse 2 skal du indsætte et link til den video du ønsker der skal vises.

23.1.2. Settings
Settings er indstillingerne for din Slider. Her kan du se størrelsen på billeder/videoerne på
siden, såvel som effekten på skiftene mellem billeder/videoer såvel som navigationsknapperne
mv.
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25. 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-torsdag

kl. 08.30 – 15.45

Fredag

kl. 08.30 – 15.00

God fornøjelse
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