Information
Landningssida
Informationssidan är en plats för klubben att samla sidor/information som man vill
dela med sig av till medlemmar och publika besökare. Alla sidor som man lägger upp
här blir publika men denna behörighet kan redigeras.
Landningssidan visar en lista över de sidor som lagts till under Information.

Lägga upp undersidor
För att lägga till undersidor måste du ha rätt behörighet på Klubbwebben.
1. Navigera till Informations-sidan. Klicka sedan på kugghjulet i övre högra hörnet
och välj ”Lägg till en sida”

2. Ge sidan ett namn och klicka på ”Skapa”

3. En tom sida skapas då som du kan redigera efter behag. Vill du ha en annan layout
klickar du på ”Sidlayout” i sidhuvudets meny. Välj bland alternativen
under ”Vanlig sida”

4. När du är klar med din redigering klickar du på ”Spara” i menyn. Sidan kommer då
synas som en undersida till Information. Den kommer även vara synlig publikt.
Tips: Checka ut sidan under tiden du jobbar med den. På detta sätt kan du
kontinuerligt spara sidan utan att dina ändringar syns för andra användare. När du
redigerat klart checkar du in den igen.

Redigera behörighet på sida
Om sidan du lagt upp inte ska vara publik måste du redigera behörigheterna på sidan.
Sidorna du lägger upp under information ärver klubbwebbens behörigheter, så om
klubben är publik är även dessa sidor publika.
Det du måste göra om en sida inte ska vara publik är att ta bort arvet av
behörigheterna. Detta görs genom att:

1. Navigera till sidan där ändringarna ska gälla
2. Välj ”Sidbehörigheter” i sidhuvudets meny

3. Välj ”Sluta ärva behörigheter”, så kommer sidan inte längre att vara synlig
publikt

4. Sidan får nu ”Unika behörigheter”

5. Det går även att redigera behörigheterna ytterligare genom att ändra eller ta
bort behörigheter, efter att arvet är borttaget. Detta gör du genom att
markera relevant grupp och sedan välja ”Redigera behörigheter” eller ”Ta
bort behörigheter”

6. Vill du återställa sidan så att den återfår sina ursprungliga behörigheter klickar
du på ”Ta bort unika behörigheter”

7. Sidan ärver nu återigen Klubbwebbens behörigheter

