Sidor - Allmänt
Olika typer
I klubbwebben finns olika typer av sidor beroende på vad du
vill lägga ut för information.
1. Nyhetssida – Hamnar på startsidan över senaste
nyheter samt i listan över nyheter automatiskt.
2. Vanlig sida – Om denna skapas direkt
under ”Information” hamnar den direkt i navigeringen
som undersida. Annars kan du manuellt lägga till den
på annan plats i navigeringen. Se instruktion för
Navigering
3. Kontaktsida – Läggs till manuellt i navigeringen på
önskad plats och måste kopplas till en lista över
kontakter för att fungera.
4. Startsida – Används för startsidan på klubbwebben
samt klubbstyrelsen.

Sidmallar
Sidmallar kan du välja då du skapar ny eller redigerar befintlig sida. Detta görs med
alternativet ”Sidlayout” under fliken ”SIDA”.

Lägga till bilder
Lägga till bilder på sidor kan du göra på två olika sätt. Om du valt en sidmall med en
anpassad plats för bild (tex Sida med bild till höger), klickar du på texten enligt
bilden nedan. Du får då möjlighet att välja en bild från en mapp i SharePoint eller att
ladda upp bild från datorn.

Oavsett vilken sidlayout du valt kan du alltid lägga till en bild i den vanliga
textredigeringsytan. Detta göra du genom att välja fliken ”INFOGA” i sidhuvudets
meny. Även här kan man välja en bild från en mapp i SharePoint eller att ladda upp
bild från datorn.

Lägga till länkar
Du kan lägga till länkar i textredigeringsytan genom att markera den
text du vill konvertera till länk och sedan välja ”Länk”
eller ”Dokument” under fliken ”INFOGA”. Texten som markeras
kommer då att länkas till den fil eller den adress man väljer. Du kan
välja en extern adress eller en intern inom klubbwebben.

Lägga till filmklipp
Du kan också lägga till filmklipp i textredigeringsytan i samtliga
sidmallar. Även detta val ligger tillgängligt under fliken ”INFOGA” i
sidhuvudets meny. Här kan du välja fyra olika sätt att länka in videon:
1. Från dator – Välj detta sätt om du vill lägga upp en video sparad
lokalt på din dator
2. Bädda in – Välj detta om du vill lägga upp ett klipp från ex.
Youtube. Du får då tillgång till en kod som man klistrar in i rutan för
att klippet ska visas
3. Från SharePoint – Välj detta om du vill lägga upp en video som ligger sparad i
klubbwebben
4. Från adress – Välj detta om videon ligger lagrad i en extern lagringstjänst

