Hvordan opretter jeg en forside
Side 1

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside.

Login til mine websider
Du starter med at logge ind som medlem. Herefter klikker du på den lille pil til højre for teksten <Bogmærker
og egne sider>.
Hvis du ikke kan se boksen under <Velkommen, dit_navn> er det
fordi du ikke er logget ind som medlem. Brugere kan ikke benytte
de muligheder der er for oprettelse af egne sider.

Klik på <Gå til min Web-side> og du vil hvis det er første gang du benytter muligheden blive sendt forbi en side
der beskriver hvad du kan bruge siden til og hvad den ikke må bruges til. Denne side indeholder nedenstående
tekst:
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Nederst på websiden er der en knap hvor du accepterer disse regler, hvorefter du kommer frem til dine egne
sider. Det vil se ud noget i retning af billedet herunder.

I den mørkegrønne bjælke til venstre vil dit navn stå, og hvis du har benyttet funktionen med at gemme bogmærker for let at kunne komme til udvalgte steder på hjemmesiden vil der være oprettet en mappe med navn
<Bogmærker>. Hvis du aldrig har brugt funktionen vil den mangle, men den oprettes automatisk første gang
du gemmer et bogmærke.
I venstre side er der ligeledes en boks <Tips og tricks> hvor du kan finde oplysninger om hvorledes du bruger
<Min side>. Bemærk at der er klikbare links i boksen.
Endelig vil du se en lysegrøn bjælke med tre Faner (mappe, vis, rediger) og to drop-down muligheder (tilføj
indhold, status). Fanen <vis> og <status privat> er automatisk valgt.
Lige under den lysegrønne bjælke står dit navn med store bogstaver og nedenunder <Opret forside>. Der står
måske også <Bogmærker>.

Opret forside
Klik på <Opret forside> og du får dette skærmbillede:

Gør som der står og vælg fanen <rediger> hvorefter du kan rette siden til så den svarer til dine behov.
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Siden skifter nu til følgende:
Øverst er fanen Rediger ny lysegrøn.
Nedenunder en gul bjælke der
foreslår et link hvis du vil rette
teksten i den mørkegrønne bjælke i navigationen yderst til venstre. Hvis teksten er ok, så gå
bare videre. Du kan altid rette
senere.
Så følger en ramme med 5 faner
(Standard, Kategorisering, Datoer, Ejerskab, Indstillinger). Standard er valgt automatisk, og er
den eneste fane hvor der er krav
om at udfylde tekst (markeret
med den lille røde firkant).
Så er det tid at rette Titel fra
<Min side> til noget mere begavet. Bare overskriv teksten til det
du ønsker. Under beskrivelse
skriver du en kort tekst om hvad
der kan findes på siden.
Nu er det tid at skrive den egentlige tekst i ruden <Indhold>
Du kan kopiere tekst fra andre
dokumenter med de normale
kopi/indsæt funktioner i windows, men du må påregne at der
kan gå dele af formateringen
tabt. Det kan du så råde bod på
med den indbyggede editor (Kupo eller TinyMCE) Hvis du vil have den anden editor skal du ændre det via <Mine indstillinger> i øverste højre hjørne.
På næste side vil jeg beskrive hvilke funktioner der er i den aktuelle editor (Kupo).
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Mulighederne fremgår af dette billede.














Disketteikonet gemmer indholdet i ruden nedenunder, men derfor skal der alligevel trykkes på gem
nederst på siden.
B (bold) aktiverer fed skrift.
I (italics) aktiverer skrå skrift
De næste tre vælger skriftens justering, venstre - centreret - højre
De næste to er for punktopstillinger
De næste to tekstudrykning og tekstindrykning
Det lille træ er for indsætning ag billeder
Interne link
Eksterne link
Indsæt anker
Indsæt tabel
Vælg redigering i HTML

og yderst til højre en firkant med en pil der forstørrer redigeringsvinduet.
For at kunne anvende billeder i teksten skal du have uploadet disse til din side, f.eks. til en mappe kaldet <Billeder> førdu kan indsætte dem.
Nedenunder er der en drop-down-boks med teksten <Normal>. Den ser således ud når den er rullet ud.
Du kan vælge den formatering du ønsker ved at markere den aktuelle tekst
og derefter vælge f.eks. <Heading> (Overskrift) . Prøv de forskellige typer og
se hvad der falder i din smag.

Skriv din tekst, og afslut med at trykke <Gem>nederst på siden. Kontroller
indholdet og ret om fornødent.

Øverst På siden var der en række andre faneblade hvoraf de to måske har interesse. Det er fanen <Datoer>
hvor du har mulighed for at bestemme hvornår en side skal være udgivet og hvornår udgivelsen skal slutte.
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Den anden relevante fane er <Indstillinger> og de giver nogle valg du måske kunne tænke dig at bruge.

Mulighederne forklarer næsten sig selv, men den sidste kan måske have brug for lidt forklaring. Hvis der er
anvendt formaterne <Heading> og <subheading> i teksten oprettes der automatisk en indholdsfortegnelse.
Det er hensigtsmæssigt i lange dokumenter, og du kan skrive dokumenterne meget lange hvis du ønsker det.

Publicering
Nu er du klar til at vælge om din side kun skal kunne ses af dig selv eller om den skal være tilgængelig for alle
på internettet. Yderst i den lysegrønne bjælke finder du de to valg. Tryk på <publicer> hvorefter teksten skifter
til publiceret. Bemærk at det kun er den aktuelle side der bliver publiceret. Der akn fint være private sider ved
siden af og de forbliver private.

Hvis du på et tidspunkt fortryder at du har publiceret siden trykker du blot på teksten <publiceret> og vælger
træk tilbage og så er siden kun tilgængelig for dig selv.
Hvis du har oprettet mapper til dit indhold skal du være opmærksom på at mapperne også skal være publicerede for at indholdet kan ses på nettet, Altså skal såvel mappen som den/de ønskede sider i mappen publiceres. Hvis du har indsat billeder på en side og disse ligger i en mappe på dine sider skal du huske at publicere
billedmappen også.
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Andre indholdstyper
Du har nu prøvet at oprette eller rettere sagt rette en webside. Det er en af flere muligheder for indhold. Disse
er følgende
<Billede> Upload et billede fra din egen PC til en mappe på
mine sider.
<Favorit> Opret et link til en anden webside du vil anbefale.
<fil> Upload en vilkårlig fil fra din egen PC til en mappe på
mine sider.
<mappe> Opret en mappe på mine sider
<webside> er allerede beskrevet.

Indholdstypen <mappe>
Valget åbner en dialog meget lig den du så
under <webside>. Kun fanen <Standard>
behandles.
Navngiv mappen. Undgå æ, ø og å.
Måske var det en ide at oprette en mappe
kaldet <Billeder>
Tilføj evt. en beskrivelse af hvad du vil have
i mappen og tryk gem.
Husk at publicere mappen hvis der er indhold i den der skal vises for offentligheden måske fordi du har brugt
det på en webside.

Indholdstypen <billede>
Dialogboksen ligner den ovenover dog med
tilføjelsen Vælg billede. Klik på <Vælg> og du
åbner en stifinder på din PC hvor du klikker
dig frem til den ønskede billedfil. Billedet
hedder næsten med garanti noget med
DSC0003487.jpg og det kan du ikke huske
bagefter. Giv derfor billedet en beskrivende
titel som f.eks. <Ballebuskhuset>
Husk at billedfiler til internettet ikke behøver opløsning over 75 dpi.
Der er begrænsninger i de filformater der kan bruges men jpg, png, fungerer. det gør raw eller nef ikke.
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Indholdstypen <fil>
Denne indholdstype behandles som indholdstypen <billede>

Indholdstypen <favorit>
Kan ikke bruges til noget i den nuværende udformning.

