Hvordan publisere nyheter/sider på
www.politiorkester.no

1. Logg inn på nettsiden

• Skriv inn ditt brukernavn (3 bokstaver) (du kan
bruke små bokstaver) og deretter ditt passord.

• Trykk knappen for Logg inn

2. Gå til kontrollpanelet
• Når du har fått logget inn, vil den øverste linjen bli synlig som vist på
bildet, nå trykker du knappen for Kontrollpanel

3. Kontrollpanelet - Publisere nyheter / sider
Her er
kontrollpanelet, det
kan se litt forskjellig ut
avhengig av din
rettighet.
Det er to mulige måter
å publisere ting på
nettsiden:
Innlegg = Publisering
på forsiden
• Alt som publiseres
her vil komme på
forsiden, det er
ikke mulig å
publisere innlegg
på undersider.

Sider = Publisering på
alle sider og
undersider, bortsett
fra forsiden.

4. Publisere nyhet på forsiden
•
•
•

For å publisere en nyhet på forsiden velger vi Innlegg og får opp denne siden.
Her står nyhetene kronologisk nedover, med de nyeste på toppen
Kategori viser om det er en medlemsnyhet eller som informasjon - at det er en åpen nyhet.

•

Stikkord er linker til søkemotorer(som Google) for å gjøre det lettere å finne nyheten (og siden vår)
for de som søker etter lignende nyheter.
Restrict (Read) må vi sette på kategori nyhetene for å hindre at medlemsnyheter ligger åpent ute.
For å lage en ny nyhetsmelding på nettsiden velger vi «Legg til nytt»

•
•

5. Skrive nyheten

De forskjellige boksene kan være annerledes organisert hos deg

Tittell

Her kan man informere
medlemmer om en
nyhet/side
Lagre kladd uten å
publiserel

Publisere nyheten

Her skrives nyhetsteksten,
skal du lime inn noe fra en
annen tekst, kan det være
lurt å lime dette inn via
HTML først, og deretter
«fiffe» opp teksten på
Visuell etterpå.

Ved en
medlemsnyhet MÅ det
hakes av her..

Ta vekk kryssene her
for å ta vekk
muligheten for å
kommentere på
nyheten

..og her
Kryss av her for å angi på forsiden
om det er en informasjon eller
medlemsnyhet

Legg inn stikkord her
med , - komma i
mellom for å
synliggjøre nyheten din

6. Publisere side / underside
•

På samme måte som
for nyheter så er dette
listen over sider som er
publisert, ikke
kronologisk men i
rekkefølge de ligger til
høyre for «hjem» knappen på forsiden.

•

En side med (–)
bindestrek foran er en
underside av den over
som ikke har bindestrek
Jo flere bindestreker
foran jo flere nivå er
det.

•

•

Restrict: (Read/Reader)
angir sider som er
skjulte for de som ikke
er innlogget på siden.

•

For å lage en ny side
velger vi «Legg til ny»

7. Lage siden

De forskjellige boksene kan være annerledes organisert hos deg

Tittell

Her kan man informere
medlemmer om en side
Lagre kladd uten å
publisere

Her skrives sideteksten,
skal du lime inn noe fra en
annen tekst, kan det være
lurt å lime dette inn via
HTML først, og deretter
«fiffe» opp teksten på
Visuell etterpå.

Publisere nyheten
Her angis evt. hvilken side
som er forelder til siden du
nå lager (for eksempel
Medlemsinfo)

Her angis rekkefølgen på
siden: 0,1,2,3,4,5 osv. (etter
hverandre
nedover/bortover)
Ved en
medlems-side
MÅ det hakes
av her..

..og her
Ta vekk kryssene her
for å ta vekk
muligheten for evt. å
kommentere på siden

8. Redigere en allerede skrevet side/nyhet
•

På alle nyheter / sider vil
dere som Redaktører /
Administratorer ha tilgang
til en «Rediger» knapp
direkte på siden.

•

Denne er ikke synlig for
vanlige medlemmer.

•

Ved trykk på denne
kommer man rett til
redigeringsvinduet for den
aktuelle nyheten / siden.

9. Redigere en allerede skrevet side/nyhet – liste visning
Man kan også
redigere ferdige
sider / nyheter ved
å «muse-over»
tittelen på siden /
nyheten i listen og
trykke knappen for
Rediger.

Er det en side som
ikke lenger er
aktuell kan man
putte den i Archive
(for å beholde den i
arkivet men ikke
vise den på nett).
Skal siden slettes
(og ikke beholdes)
trykk Flytt til
papirkurv.

10. Redigere en allerede skrevet side/nyhet
Her er
redigeringsbildet for
siden Styret
informerer, siden dette
er en medlemsside er
det satt haker på
Readers (Restrict for
Side og WP Subscriber)
På sider vil ikke datoen
komme automatisk opp på
siden så det kan være lurt å
skrive den i teksten (for når
siden er fra – hvis det er
viktig)
Her angis evt. hvilken side
som er forelder til siden du
nå lager (for eksempel som
her Medlemsinfo), og
rekkefølge er satt som 1
(som da egentlig blir nr 2)
Siden dette er
en medlemsside har den
allerede
Restrict kryss

Og det er ikke mulig å
kommentere på denne
siden.

Lykke til! 

