LATHUND för dynamisk webbplats

Dynamisk webbplats
… innebär att webbplatsen är byggd så att sidor (skärmbilder) kan ändras av webbplatsägaren via en
administrationssida med inloggning.
Begreppen på admin.menyn, och i formulären, kan variera något, men i huvudsak finns tre val: ”Lägg till”,
”Redigera/Radera” och ”Ingresser” i admin.menyn, samt ”Rubrik”, ”Inlägg”, ”Bilder”, ”Dokument” och ”Länk
till webbplats” i formulären.

Inloggning
Logga in på admin.sidan med det användarnamn och lösenord som du fått från Larssonline. Om anv.namn
eller lösenord behöver bytas – kontakta Larssonline.

Lägga till text och bilder.
–
–
–
–
–
–
–
–

Gå till ”Lägg till” på admin.menyn.
Ett formulär med Rubrik, Inlägg, Bilder, Dokument och Länk till webbplats visas.
Bilder och dokument kan laddas upp från din dator, medan resterande fält fylls i med text.
Några OBS!
Rubriken är det som syns i admin.sidan när du senare ska redigera eller radera. Välj alltså rubriken
med omsorg.
Ladda upp bilder och dokument med så liten filstorlek som möjligt, helst under 100kb.
Använd gärna filformaten .jpg för bilder och .pdf för dokument.
Om du laddar upp ett dokument – Ange dokumentnamn. Det är dokumentnamnet som kommer att
synas som länk till dokumentet på din webbplats.
Om du skriver in en www-länk – Ange bara www. före domännamnet, ej http://

Redigera
–
–
–
–
–

Gå till ”Redigera/Radera” på admin.menyn.
Välj i listen till höger den kategori där det som du ska redigera finns under.
Alla inlägg i kategorin visas – Välj inlägg.
Ett formulär med det som redan är inskrivet visas.
Gör ändringarna och klicka på ”Uppdatera” längst ner.

Radera
–
–
–
–

Gå till ”Redigera/Radera” på admin.menyn.
Välj i listen till höger den kategori där det som du ska redigera finns under.
Alla inlägg i kategorin visas – Välj Radera vid det inlägg som ska tas bort
Klicka ”Ja” på den säkerhetsruta (Vill du verkligen radera) som visas.

Ingresser
En del av våra webbplatser innehåller valet ”Ingresser”, alltså små inledande texter för resp. sida.
Ingresser för alla sidor skrivs in i ett och samma formulär, och sparas via knappen längst ner i formuläret.

Kontakt
Stefan Larsson
Larssonline Webbdesign
Tel.
0705-619 488
e-post:
info@larssonline.se
Webbplats: http://www.larssonline.se

