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Innledning 

Denne håndboken beskriver hvordan District Nordens (KIDN) nettsteder administreres og vedlikeholdes i alle 

ledd. Den beskriver først og fremst rutiner og prosedyrer til bruk for nettansvarlige i klubbene, men kan også 

benyttes for distriktskomiteer, divisjoner, diverse prosjekter og for personer som har roller (administrator, 

redaktør, forfatter eller bidragsyter) på det enkelte nettsted. 

Publiseringsverktøyet er Word Press og gjeldende tema er ”wordpress-bootstrap-master”.   

Nettstedene er satt opp under domenet kiwanis.no - klubbenes og evt. andre nettsteder er oppsatt som 

”sub-domener” (underdomener) av distriktets hoveddomene. De er imidlertid helt selvstendige og påvirkes 

ikke av hoveddomenet bortsett fra den felles malen og temaet.  

KIDNs webmaster (nettansvarlige) har et overordnet ansvar for alle nettstedene. Dette er beskrevet i 

mandatet for KIDN webmaster som bl. a. kan finnes på KIDNs nettsted (Medlemssider). Dette omfatter bl. a. 

administrasjon og ajourhold av alle aspekter ved KIDNs nettsteder (inkl. klubber og andre) samt opprettelse 

av brukere på nettstedene og eget e-postopplegg for KIDN. Webmaster er også ansvarlig for opplegg og 

gjennomføring av opplæring i webfag. 

Inndeling 

Håndboken har følgende deler:  

 Del I  Bakgrunn om publiseringsverktøyet 

 Del II  Bruk av de enkelte funksjoner 

 Del III  Bilder; alminnelig bruk og håndtering 

 Del IV  Bildegallerier (Gmedia Gallery) 

 Del V  Kalender (Hendelser) 

 Del VI  Vedlegg.  

For detaljer; se egen innholdsfortegnelse på neste side. 

Spesielle forholdsregler 

1. All kontakt med vertsfirma DMT Alvdal AS skal gå gjennom webmaster.  Bruken av nettstedet er gratis 

for klubbene (KIDN betaler). Ved ønske om innlegging av spesielle funksjoner utover standard oppsett 

må klubben selv betale dette.  

Direkte kontakt autoriseres av webmaster. 

 

2. IKKE RØR! - dersom du ikke vet hva du gjør! Enkelte menyer og funksjoner er systemavhengige og skal 

bare justeres av webmaster eller vertsfirma. Se angivelser i teksten eller - Spør først! 

 

3. Systemet har en vesentlig mangel - når du er innlogget og redigerer sider vil du bare kunne se de lukkede 

sidene av nettstedet - ikke de åpne. Bruk funksjonen ”Vis side” - eller åpne nettstedet i et nytt vindu, 

eller på en annen PC eller Ipad/telefon.  

 

4. Er du i tvil? Ta en telefon til webmaster 91690710 eller send en mail til  webmaster@kiwanis.no   

 

 

mailto:webmaster@kiwanis.no
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ANBEFALING. 
Ovenstående er enklest å lese dersom du åpner nettstedets forside (se hvordan i e-posten for oppsett) 

og bruker det som illustrasjon. Det letter forståelsen og gir den beste læreeffekten. 
 

Innholdet her er grunnleggende og bidrar til å unngå at skadelige handlinger gjennomføres. 
 

Del I: Om publiseringsverktøyet 

Om systemet 
Publiseringsverktøyet er WORD PRESS. Se en skisse over systemet som Vedlegg 1.  

I tråd med terminologien i publiseringsverktøyet vil betegnelsen NETTSTED benyttes for 

nettsider eller klubbsider som har vært brukt i dagligtalen hittil. 

Denne rettledningen kan også benyttes av divisjoner o. a. i KIDN som ønsker å opprette egne 

nettsteder.  
 

Klubbsidene/nettstedene ligger under hoveddomenet kiwanis.no (eies av KIDN). Klubbenes nettsteder er 

under-domener (sub-domener) under ”kiwanis.no”, men er uavhengige av KIDNs nettsted - er altså egne frie 

nettsider.  

URL (nettadressen) til klubbens/evt. andres nettsted, er klubbnavn.kiwanis.no - denne skrives inn i 

nettleserens adressefelt. Ved oppsett og etablering av et nettsted vil riktige navn, adresser, brukernavn og 

passord bli oppgitt av webmaster på den mest hensiktsmessige måten i hvert enkelt tilfelle. 

Vert for sidene er firma DMT Alvdal - Alle henvendelser skal imidlertid gå om webmaster for å unngå utgifter. 

Ved evt. direkte hjelp fra DMT må det påregnes ca 1050,- kroner pr. time som klubben selv må betale. 

Kontakt webmaster først.  

DMT tar backup av nettstedene en gang i døgnet (om natten). Ved datakrasj kan nettstedet gjenopprettes. 

Menyer 
Hele systemet er bygget opp om menyer og sider. Noen er faste, andre kan justeres og administreres av den 

nettansvarlige. Verktøyene som brukes ligger i Kontrollpanelet. 
 

Kontrollpanelet har flere menyer. Den viktigste er ”Hovedmenyen” lengst til venstre (hvit skrift på svart 

bakgrunn). Den består av lenker, og legger man musepekeren over en lenke kommer det opp undermenyer. 

Dette er mer beskrevet under avsnittet ”Kontrollpanelet” nedenfor. 
 

Nettstedet har et sett med faste menyer og deres undermenyer; satt opp av webmaster og må ikke endres: 

 Toppmeny (Main menu) - øverst på alle sider nedenfor toppbanneret. Antall titler(sider) varierer på 

nettstedene, og vises på den åpne delen av nettstedet. Titler kan legges inn/endres etter behov av 

klubbens webredaktør. 

 Brukermeny (User menu) - toppmenyen på lukkede sider/medlemssider.  Denne tilsvarer toppmenyen 

på den åpne delen, men har andre titler som kan endres etter behov; av administrator (webredaktør). 

 Bunnmenyen (Footer links) - nederst på frontsiden. Inneholder vanligvis faste lenker til andre 

nettsteder o. l. samt lenke til viktige, faste sider. Lenkene kan justeres etter behov av administrator.   

 Høyremeny (Right) - spesiell meny i høyre kant av forsiden. Kan inneholde en egen ”Hurtigmeny” for 

mye brukte lenker, samt kort info om spesielle saker   
 

IKKE RØR! Ikke kluss med disse menyene. De skal du ikke redigere, bare velge slik boka beskriver! 
Menyene på nettstedet kan ha tre nivåer - meny, undermenyer og under-undermenyer til disse. Lenkene i 

”Toppmenyen” og ”Brukermenyen” er slik at undermenyene vises så fort man legger musepekeren over en av 

menytitlene. Det gjør det enkelt for brukere å manøvrere rundt og velge det man er ute etter med bare ”et klikk”.  Dette 

gjør det lett å finne frem og anbefales utnyttet så langt det går. 

http://www.hardbloggingscientists.de/wp-content/uploads/2008/05/word-press-big1.png
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Hoveddeler 
 

Startsiden på nettstedet har 6 hoveddeler (åpne nettstedet ditt og følg med der): 

1. Toppbanneret (legges inn av webmaster/DMT med organisasjonens navn) 

2. Toppmenyen - settes opp av webmaster, men titlene/lenkene kan webredaktøren selv lage/endre. 

3. Carousel - bilder under toppmenyen for å live opp siden - valgfri for klubbene, lager bildene selv. 

4. Innlegg - dette er løpende nyheter som vises under forsidens ”Kiwanis Nyheter” når nettstedet åpnes. 

5. Høyre meny - raske lenker til mye brukte sider, PR eller annet - lages som widget’er av klubben. 

6. Bunnmeny - hurtiglenker til samarbeidspartnere, andre Kiwanisledd, kontaktfakta, nettstedskart m.m. 
 

Serveren er hos DMT Alvdal (de legger inn alle oppdateringer og evt. tillegg av Word Press, dataleverandør er 

Syse Data), nettstedene settes opp og administreres av webmaster (KIDN). Webredaktørene i klubbene er 

administrator for klubbenes nettsteder og kan anordne menyer og legge inn og stryke stoff på sine 

nettsteder etter ønsker og behov.  
 

Klubbens nettsted settes opp av webmaster KIDN etter avtale med klubben og dens webredaktør. Det vil bli 

satt opp med faste utvidelser/tillegg - d v s ekstra funksjoner i Word Press. Ønsker om andre 

tillegg/funksjoner enn de faste tas opp med webmaster som gir råd og veiledning - noen tillegg er gratis, 

mens andre må det betales for. Se Innledning. 
 

Klubbens nettansvarlige/webredaktør utpekes av klubben som meddeler navn og gjeldende e-postadresse 

til webmaster. Det vil da bli satt opp et nettsted for klubben etter et fast opplegg (innledningsvis) med ferdig 

toppbanner med klubbens navn og menyer som skissert ovenfor. Siden webredaktøren selv har rettigheter 

som administrator til å lage menyer blir det bare laget en - to titler i hver meny og så kan klubben gjøre 

resten.  
 

ANBEFALING! 
Webredaktøren bør på forhånd ha satt opp et sidekart som viser hvilke menyer og undermenyer som skal brukes (kan 

endres senere). Dersom det ønskes utvidet støtte fra webmaster er dette kartet greit som utgangspunkt. Sidekartet er 

også godt å ha dersom nettstedet får problemer. Det er også praktisk å bruke når en skal finne navnet på sider som en 

søker etter. Automatisk sidekart (lenke) er lagt inn i bunnmenyen på alle nettsteder. 

 

Oppsettet som webmaster lager for klubbens nettsted vil inneholde: 

- ferdig toppbanner m/navn 

- toppmeny med lenken Hjem, Om klubben og Medlemssider m/nødvendige brukernavn og passord 

- brukermeny (medlemssider) med noen lenker 

- Kiwanis nyheter med et startinnlegg (velkomst til klubben nettsider) 

- høyremeny med funksjonene Søk og Hurtiglenker m/kalender 

- bunnmeny med lenker til KI, KIEF, KIDN samt Kontakt oss og Sidekart, evt. også Facebook/Twitter. 

- karusell på toppen - 1 bilde 

Nederst til venstre på alle sider vil det finnes et ikonsett (se bilde) for deling til div sosiale medier, utskrift og 

sending av e-post - en funksjon som heter ”AddThis”. Sammensetningen er laget av webmaster via et eget 

programtillegg til Word Press under oppsettet av nettstedene. Ønsker om endringer må tas opp med 

webmaster som er den som kan logge seg inn og endre på dette. Ved å klikke på en av disse kan man dele 

siden på Facebook eller Twitter, sende en mail eller skrive ut siden. Her er også et ikon for kontakt til G-mail. 

Til høyre er AddThis-symbolet der man finner andre forbindelser. 

 

 - Fra venstre Facebook, Twitter, E-post, Skriv ut, Pinterest/Gmail og AddThis. 

De 4 første er mest i bruk. 
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Innlogging 
 

Logg inn for webredaktør (nettstedets administrator). Det er ikke behov for å laste ned noe program på din 

datamaskin, du jobber direkte på DMTs server. 

For å arbeide med sidene logger webredaktøren seg inn 

på DMTs server slik: 

- åpne nettleseren og skriv i adressefeltet: 

(klubbnavn/brukernavn).kiwanis.no/wp-admin  

Eksempel: elverum.kiwanis.no/wp-admin  
 

Brukernavnet vil primært være klubbens navn, men ved 

lange navn kan det være laget en spesiell løsning eks. vis 

så har Kiwanis Club Oslo St. Hallvard brukernavnet 

”sthallvard”.  
 

 nå åpnes det en boks for innlogging (bilde). 

 

 skriv inn ditt brukernavn og passord (oppgitt av 

webmaster ved etableringen av nettstedet) og klikk 

Logg inn. 
 

Vær påpasselig med store og små bokstaver, og det skal 

ikke være mellomrom noe sted. Innloggingsdata er kun for ditt personlige bruk. Dersom andre skal kunne 

være brukere lages det egne data og roller for disse.  Om Andre brukere: behandles senere i boka. 

Dersom du synes det er problematisk å huske passordet så klikk i ruta foran Husk meg. Da vil datamaskinen 

selv legge inn passordet når du har skrevet brukernavnet og klikker i Passord-rubrikken. 

Nå åpnes nettstedets Kontrollpanel hvor fra webredaktøren kan administrere og organisere nettstedet. 

 

 

Øverste linje gir en del opplysninger; bl. a. navnet på nettstedet og en knapp Legg til. Legg musepekeren over 

denne og menyen som kommer opp gir deg noen valg, disse finner du imidlertid igjen i hovedmenyen til 

venstre. Helt til høyre på linja finner du ditt eget brukernavn og en knapp for å logge ut fra nettstedet - se på 

skjermen. 

Bildet viser utsnitt av hovedsidens utseende. Delene vil bli detaljert beskrevet utover i håndboken. 
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Kontrollpanelet 
 

Nettstedet består i prinsipp av Sider; både i Innlegg (nyheter), menyer og tekstsider innen menyene.  
 

 

Det vil si: lærer du deg hvordan ”Sider” lages så kan du håndtere alle andre funksjoner også! 
 

 

Her er lenke Media til et Mediabibliotek - jfr. figur vedlegg 1 - der man kan legge inn dokumenter (de mest 

brukte formater), bilder, lyd og video som siden kan legges inn som lenker på diverse sider.  

Men en kan også skrive tekst direkte inn på en Side og legge inn bilder, lydfiler og mediafiler. Dette kommer 

vi tilbake til etter hvert. 
 

Bildet nedenfor viser et utsnitt av Kontrollpanelet - detaljene kommer vi tilbake til under bruken av de 

enkelte verktøyer som vises på Hovedmenyen til venstre (svartbakgrunn). 
 

Menyen på Kontrollpanelet - hovedmenyen  

For en klubb ser Kontrollpanelet omtrent slik ut når en logger seg inn på nettstedet (utsnitt av  venstre del): 

 

 
 

For arbeidet med nettstedet benyttes menyen i venstre kant - Hovedmenyen. De fleste lenkene har en 

undermeny som vises når du holder musepekeren over tittelen; klikker du legger undermenyen seg 

nedenunder selve tittelen. Flytt musepekeren inn over undermenyen og velg verktøy med å klikke på det.  
 

Hovedmenyen inneholder verktøyer for: 

- Innlegg - som er nyhetsmeldinger vist på frontsiden. Utformes som Side, evt med bilde. 

 

- Hendelser - (ikke vist på fig.) - en kalender der du kan legge inn hendelser og aktiviteter festet til dato. 

Likner Sider. Lenken heter Kalender og finnes i Høyremenyen under Hurtiglenker: 
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- Media - som er Mediabiblioteket - samling av dokumenter og bilder som kan brukes på sidene 
 

- Gmedia - samling av bildealbumer som kan organiseres og vises som Bildegallerier (Slideshow). 
 

- Sider - det meste som skal presenteres lages som Side. En side lages i to etapper; først selve siden som 

lages og lagres, deretter må den legges ut på nettstedet for å vises. (Tenk praktisk: ingen får sett det du 

lager/baker/syr dersom du beholder det i skap og skuffer. Skal noen se det må du, når det er ferdig, plassere 

det der andre kan se det!). 
 

- Carousel - her kan en legge inn varierende bilder som vises øverst på nettsiden; 1 eller flere. Disse kan 

settes til å skifte automatisk etter en fastsatt tidsrutine. Se eksempel hos KIDN. (Jfr. side 6 nederst.) 
 

- Kommentarer - den er avslått inntil videre da administrasjonen av mer eller mindre saklige kommentarer 

fra alle brukere/seere ikke er ønskelig her (mest for blogger). I stedet har man ikoner på hver side der det 

er mulig å dele sider på sosiale medier, skrive ut og sende e-post om hvert tema. 
 

- Utseende - her er det webredaktøren ”legger ut ” og arrangerer sidene slik at de vises. Her arrangeres 

sidene innen og blant menyene. Denne er det viktig å kunne håndtere.  
 

- Brukere - her kan webredaktøren legge til eller fjerne brukere på nettstedet. Her kan det åpnes for at andre 

i klubben kan ha tilgang til å skrive på enkelte sider. Disse gis forskjellige roller så som Redaktør (skrive 

overalt), forfatter (bare for bestemte sider) og Bidragsyter. Beskrives i neste kapittel. 
 

- Verktøy, Innstillinger og Add This er lenker som webredaktøren unntaksvis kan benytte da det er laget 

standard innstillinger som dekker de fleste behov. Ta evt saken opp med webmaster før du gjør noe her. 

Rådet her er Ikke rør før du har spurt. (Beskrives nærmere i en senere utgave av håndboken). 
 
 

Oppsummering. 
 

Så langt om systemet og menyene på Kontrollpanelet. Vi skal nå gå over til å beskrive hvordan menyene brukes og hva 

du må gjøre for å lage sider og legge dem ut på nettstedet. Det er da veldig nyttig å ha satt seg inn i systemet og 

terminologien; altså skaffe seg god kjennskap til verktøyene før du skrider til verket. 

 

Alt her vil være nytt for mange, men Word Press er enkelt og greit i bruk når man følger rutiner og regler. 

Fortvil derfor ikke - du vil snart ha lagt ut din første side eller ditt første innlegg. 

 

Nesten alt dreier seg om sider som nevnt før. Når sider skal lages vil du ofte få bruk for filer fra Mediabiblioteket. Vi 

vil derfor i det videre starte gjennomgangen med Mediabiblioteket og hvordan du legger ut filer dit, og hvordan du 

holder styr på dem og rydder der. 

 

Deretter kommer beskrivelsen av hvordan Sider lages og legges ut så de vises på nettstedet. 

Etter dette tar vi for oss de enkelte av de øvrige funksjonene. Men husk at det er alltid en sammenheng mellom de 

fleste funksjoner. 

 

Egne notater: 

 

 

 

  



10 

Del II: Bruk av de enkelte funksjoner 

Inndeling 
 

Denne delen tar for seg de enkelte funksjoner som er til rådighet på ditt nettsted. Disse er lagt inn av 

webmaster som en standard løsning for alle klubber. Antall og typer vurderes kontinuerlig.   

Ønsker om endringer må tas opp med webmaster. 
 

Denne delen beskriver følgende tilgjengelige funksjoner i denne rekkefølge: 
 

 Mediabiblioteket 

 Hendelser (kalender) 

 Sider 

 Innlegg 

 Carousel 

 Utseende 

 Brukere 

 Spesielle funksjoner 
 

Alt om bruk og håndtering av bilder er samlet i del III og del IV, men blir, der det er naturlig, omtalt under 

beskrivelsen av de enkelte funksjoner. 

Alt om kalenderen er samlet i del V. 
 

Huskelister i stikkordsform for de forskjellige prosedyrer finnes under Vedlegg til håndboken.  
 

Mediabiblioteket 
 

Denne funksjonen beskrives først da den brukes i oppsettet av de andre funksjonene. Det anbefales å få på 

plass noe innhold i Mediabiblioteket tidlig under etableringen av nettstedet. Det er også hendig dersom man 

legger på plass filer som skal brukes når sider lages.  Webmaster vil under oppsett av nettstedet legge inn 

noen filer så du har noe å starte med. 
 

Bilder til funksjonen Carousel kan legges inn direkte i egen mappe under den funksjonen, men kan også 

plasseres i Mediabiblioteket og hentes derfra til karusellen. 
 

Se også figur i vedlegg 1 for å få sammenhengen i systemet 
 

I Mediabiblioteket kan du legge inn diverse filer som du senere får bruk for på sidene du lager. 

Mediabiblioteket er en samling av filer som du selv har lastet ned hit; det kan være dokumenter, bilder, 

lydfiler eller video. Hit kan de mest kjente filtypene fra Word, Excel og Powerpoint, de fleste bildeformater og 

lydformater lastes ned.  
 

Det eneste som begrenser deg er størrelsen på filene og det er lagt inn en maks størrelse på 128 Megabyte 

(MB). Dette står på siden når du åpner Mediabiblioteket og klikker på Legg til ny.  

 

Det anbefales av sikkerhetsgrunner å benytte pdf-formatet for dokumenter. 

Den eneste gangen du ikke må bruke det er når det skal legges ut noe der det skal skje utfylling; men det kan også løses 

gjennom ”utfyllbar pdf”; krever spesielt program (eks. vis Adobe Acrobat). De mest brukte video, lyd og bildefiler lar seg 

laste opp til biblioteket så lenge de holder seg under grensen 128 MB. 
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Slik laster du ned filer fra din PC til Mediabiblioteket: 
 

 Logg inn på ditt nettsted med data som du har fått. Da ser du Kontrollpanelet med Hovedmenyen. 

 Klikk på Media -> Lenken Media har tre underlenker; Bibliotek (alle filene som finnes der), Legg til 

ny og Kategorier. Mediabiblioteket åpnes og viser alle filer som ligger der (se bildet over). 

 

MERK!: Du kan også bare legge musepekeren over lenken Media, og velge Legg til ny i menyen som dukker 

opp til høyre. Da sparer du et klikk!   

                

 Velg Legg til ny ved å klikke på lenken. 

Da kommer dette vinduet opp:  

Velg Flerfilopplaster. 
 

 Klikk på Bla gjennom (1)  

Da åpnes Utforsker på din PC og du går 

til mappen der bildet eller tekstfila som 

du ønsker å laste opp befinner seg. 
 

 Klikk på riktig fil (fila du vil laste opp). Navnet på fila vil dukke opp i ruta til venstre (2). 

 Klikk på Last opp (3). Programmet starter opplastingen. Det kan ta litt tid; vent til du ser bildet i 

Mediabiblioteket. Da er det på plass og kan brukes på sider og andre steder. 

 For å laste ned flere filer gjentar du denne prosessen eller velg Flerfilopplaster som angitt ovenfor.  

 

 Merknad: For å legge til nye filer i Mediabiblioteket kan du også benytte knappen Legg til ny øverst i bildet 

etter navnet Mediabibliotek (se bildet øverst på siden). Det vil da åpnes en rute over filene; trykk på knappen 

Velg filer midt i denne ruta. Velg fil i Utforskeren din og fila lastes ned direkte uten flere klikk. 

Åpningsbildet for Mediabiblioteket (eksempel). 
Mediabiblioteket har 2 visningsmåter; ikoner slik som her vist her, eller liste. Du kan velge mellom disse ved hjelp av to ikoner 

oppe til venstre i bildet, like under ordet Mediebibliotek. Her er tegnet for ikoner gjeldende og er blåfarget.  
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Bruk av Mediebiblioteket 
 

Filer som du har plassert i Mediabiblioteket kan nå benyttes i Innlegg, på Sider, i Kalenderen, i Carousel og 

ellers hvor du finner en knapp med Legg til media. Alt du trenger å gjøre er å plassere skrivemerket der du vil 

at bildet/lenken skal være og trykke på denne knappen.  

Tilpassing, redigering og plassering av bilder er beskrevet i kapittel 3 - du kan beskjære, rotere og bestemme 

størrelsen av bilder med egne verktøy i Word Press.  
 

 Når du legger inn en bildefil vil bildet vises på det stedet den blir lagt inn.  

 Alle andre filer blir liggende som en lenke som leseren kan klikke på for å se/høre innholdet i fila - innholdet vil 

altså i dette tilfellet ikke vises direkte på siden. 
 

Vær oppmerksom på at du er ikke begrenset til å bruke filer fra Mediabiblioteket. Ved behov er det mulig å 

laste ned filer direkte der du driver og arbeider. Fila vil da samtidig bli lagt til i Mediabiblioteket. Enkelt - ikkje 

sant? 
 

Hvordan finne frem 

Etter hvert kan det bli mange filer i Mediebiblioteket, og da er det ikke så lett å finne frem til de filene du skal 

bruke. For å gjøre dette enklere og raskere finnes det noen verktøy i Mediebiblioteket - se øverst i den lyse 

delen av panelet i bildet på toppen av forrige side -(eller benytt nettstedet). Disse verktøyene er kun 

administrative og vil ikke virke inn på visningen av nettstedet - altså bare et hjelpemiddel for 

webredaktøren. 
 

Visningsmåter. Lengst til venstre, øverst, finner vi de to ikonene for visningsmåten (se under bildet side 11). 

Til høyre for disse er det en knapp og deretter tre små, avlange vinduer med tekst og en hake i høyre kant. 

Dersom du ikke har laget egne kategorier vil det være bare to slike vinduer. 
 

Nyttig: knappen Hjelp øverst i høyre hjørne av bildet. 
 

Vinduet Alle mediefiler er det første til høyre for Velg mange-knappen. Ved å klikke på haken får du 

mulighet til å begrense utvalget for visning når du leter etter filer. Her kan du begrense visningen til filtyper - 

eks. vis Bilder.  
 

I neste vindu - Alle datoer - kan du begrense utvalget etter dato innlagt i Mediebiblioteket. Klikk på haken og 

velg tidspunkt (måned). Du får da opp alle filer som ble lagt inn i en måned. Kombinert med det forrige 

vinduet kan du altså her eksempelvis begrense utvalget bilder til de som ble lagt ut i en bestemt måned - 

snedig!  
 

I vinduet All media categories kan fremvisningen begrenses til kategorier. Du må selv bestemme kategoriene 

du vil benytte, og dette vinduet vil ikke vises før du har lagt inn en kategori.   

Du kan og bør lage Kategorier for filene, noe som gjør det enklere å finne igjen det du skal ha ved behov. 

Dette er også bare en administrativ sak og vises ikke på nettsiden.  
 

Slik lager du en kategori: 

 Klikk på lenken Media Categories under Media i hovedmenyen (se figuren på forrige side)   

 Skriv inn noen kategorinavn som du kan tenkes å få bruk for (eks. vis Logoer, Barn, Møter o. s. v.). Du 

kan bare lage en kategori ad gangen; skriv navnet og trykk knappen nederst til venstre  

 Klikk Add New Media Category. For hver fil du heretter legger inn i Mediabiblioteket kan/bør du nå 

bestemme hvilken kategori den skal tilhøre.   
 

Oversikt over hvilke kategorier du har laget kan ses ved å klikke på lenken Media Categories under Media. 
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Dersom du har valgt visningsmåten Liste for Mediabiblioteket vil du under denne verktøylinjen finne en 

gråfarget linje med et vindu i venstre kant der det står Massehandlinger. Klikk i dette vinduet og du kan velge 

Slett permanent. Foran hver linje i lista vil det nå være en avmerkingsboks. Her kan du klikke på linjer som du 

vil stryke, velg Slett permanent og trykk på knappen Bruk. Da forsvinner alle de filene som du har krysset for. 

Til høyre på denne linjen finner du totalt antall filer i Mediebiblioteket og muligheter for å bla i alle sidene. 

Les mer detaljert beskrivelse nederst på siden om stryking av filer. 

 

Redigering av bilder 

Det finnes noen enkle redskaper i Mediabiblioteket for å redigere bilder etter at de er lastet inn. Klikk på 

bildet og det kommer opp i en egen boks - Vedleggsdetaljer. Til venstre under bildet er det en knapp Rediger 

bilde, og i høyre del kan du legge inn bildetekst som vil følge bildet på siden. Her kan du også plassere bildet i 

en kategori - se nederst i ruta. 

Alt om bilder, blant annet plassering og tilpassing av størrelsen på siden, finnes i del 3. 

 

Redigering av andre filer 
På samme måte som for bilder kan du foreta redigering av andre filer fra Mediabiblioteket. Metoden er 
avhengig av hvilken visning som gjelder. Ved å klikke på fila/velge Rediger åpnes et bilde der flere ting kan 
endres så som: 

 Endre filnavn; rediger direkte i tittelen 
 Sette inn bildetekst; skriv inn i egen rute 
 Kategorisere fila; i høyre del 
 Slette fila 
Tekst i rubrikken Beskrivelse er bare av administrativ art og vil ikke vises på nettstedet 

 
 

Sletting av filer i Mediabiblioteket 
Det er smart å rydde opp i lageret en gang i blant slik at det ikke blir overfylt og dermed uoversiktlig. Vær 
derfor påpasselig med å stryke filer du ikke lenger har bruk for, eller som ikke er riktige lenger. 
  
Det er svært enkelt å slette filer i Mediabiblioteket. Metoden er avhengig av hvilken visning som benyttes. På 
side 12 er det allerede beskrevet hvordan sletting av flere filer samtidig kan gjøres - se om Velg mange - 
knappen. For sammenhengens skyld tas alle metodene med her. 
 

Slik stryker du filer i Mediabiblioteket: 
 

Ikonvisning: 
 For å stryke en fil - klikk på fila. I vinduet Vedleggsdetaljer klikk Slett permanent nederst i høyre 

hjørne.  
 Du kan også bruke Velg mange-knappen, merke bare en fil og klikke på Slett utvalgte. 

 
Listevisning: 
 Plasser musepekeren over fila og velg Slett permanent i menyen som dukker opp. 
 For å slette flere samtidig; klikk i den vesle ruta til venstre for filnavnet/bildet for alle filene du ønsker 

å slette. Klikk så i vinduet Massehandlinger; til venstre øverst i lista, og velg Slett permanent. 
 

NB! Klikker du i ruta foran første linje i lista merkes alle - og alle vil evt. fjernes når du klikker Slett. 

 

Egne notater 
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Sider 
Det meste som legges inn lages som Sider; det gjelder både menysystemet og dokumenter.  
 

Sider lages i to steg: 
1. Lag først selve siden med tekst, bilder og utstyr og lagre den. (Den vil enda ikke vises på nettstedet). 
2. Legg den ut på nettstedet ved å bruke menyen Utseende. 
 

Om å lage en side - trinn 1.  
Åpne nettstedet og følg med der etter som du leser nedenfor. 
 

 Klikk på Sider i hovedmenyen og velg Legg til ny.   
 Skriv inn tittel (1) øverst i det bildet som kommer opp - og trykk Publiser (2) (den blå knappen lengst 

til høyre i bildet). Status endres da til Publisert - ute til høyre (3). 
 Velg Forelder (4) (i høyre side av bildet). Viser hvor siden hører hjemme i menyene. Også menytitler 

lages som Side, men de skal ikke ha forelder. Denne funksjonen er rent administrativ for å lette 
oversikten for deg som webredaktør. Når sideantallet blir stort er dette en svært nyttig funksjon for å 
se hvilke sider som hører til hvor. Klikk på menynavnet som siden hører hjemme i. 

 

 Legg til Media (5) evt. (bilde, video eller lydfil) - Klikk på knappen Legg til media (over verktøylinja) - 
plasser og evt. tilpass størrelsen på bildet før du går videre. Bruk knappen Gmedia for Bildegallerier. 

Det er også denne knappen du bruker dersom du skal legge inn lenke til et dokument fra Mediabiblioteket. 
Finn dokumentet i biblioteket (evt. søk etter det), merk det (klikk på det) og klikk Sett inn på side nederst i 
høyre hjørne. Er ikke filen du skal legge inn lagt in fra før velg fanekortet Last opp filer og last opp fra din PC. 
 

 Skriv teksten - bruk verktøylinjene (se side 18). Det er tre verktøylinjer - dersom du ser bare en så 
klikk på ikonet lengst til venstre i den, og de to andre åpner seg under den første. For å se hva de 
enkelte ikonene gjør fører du musepekeren over dem og en forklaring kommer til syne. Dette er 
verktøylinjer som er mye lik de du kjenner fra Word og andre programmer.  Mer om disse på side 18. 

 

Utseendet av tittelen på siden er fastsatt av programmet, men du bør lage en overskrift i teksten). Den kan 
skilles ut med å velge overskrift 3 fra boksen Avsnitt i midterste verktøylinje (den passer bra). 
 

Trykker du Enter lages det et dobbelt linjeskift, hold CTRL-knappen nede og trykk Enter for enkelt linjeskift. 
Husk å trykke Publiser/Oppdater (tilsvarer Lagre) ofte. 
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Om å publisere en side - trinn 2. 
Med å publisere menes her å legge ut siden så den vises på nettstedet. Foreløpig er den bare lagret i 
serveren og vises ikke noe sted. 
For å publisere siden du laget gå ned til menyen Utseende, velg undermenyen Tilpass. Da kommer det opp et 
bilde som  på figuren nedenunder; til venstre er det en boks/meny og til høyre vil du se forsiden på 
nettstedet (Medlemssider). Herfra skal vi legge siden vår i riktig meny, på rett plass og lagre menyen. Det 
gjøres etter en fast rutine som bør følges for å sikre at det blir riktig på nettstedet. E 
 

 
 avgjørende at du følger denne skritt for skritt  
 
Til venstre i bildet finner du en meny der det kan velges funksjoner. Velg menyen der siden skal inn ved å 
klikke på Menyer (merket med rødt og Klikk her). De andre funksjonene skal du ikke bruke bortsett fra 
Widgeter som står under Menyer. De andre er alt innstilt slik de skal være og må ikke røres. (Se side 22).  
 

Når du har klikket på Menyer kommer det opp et bilde som viser de fire faste menyene: 
 

Menyen i venstre kant har nå skiftet til en oversikt over 
de faste menyene som er lagt inn permanent for ditt 
nettsted.  
Ovenfra og nedover finner vi: 
- Bottom som tilsvarer Bunnmeny på nettstedet 
- Medlemssider tilsvarer Brukermeny (Users menu) 
- Right tilsvarer Høyremeny på nettstedet, og 
- Top tilsvarer Toppmenyen (Main menu). 
 
 
 
 
 
 
For å komme videre - klikk på(velg) den menyen der du vil 
ha siden plassert på - her har vi valgt Medlemssider (grå). 
 
Da kommer det opp en ny boks i venstre kant: - neste side. 
 

Disse fire menyene må du ikke røre for da ramler nettstedet 
ditt sammen, og ikke klikk på Legg til meny (les teksten på 
bildet). KONTAKT EVT WEBMASTER!!! 

Herfra skal du bare velge hvilken meny siden skal inn på.  
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Denne boksen viser alle sidene som du har lagt inn på 
nettstedet; plassert som firkanter i den rekkefølge de ligger på 
nettsidene og gruppert etter i de tre nivåene som vi har. 
Vi ser her bunnen av hele søylen med sider.  
Sider (lenker) i Toppmenyen ligger her lengst til venstre - eks 
vis Logg ut.  
Sider (lenker) i undermenyene (nivå 2) er noe kortere, og 
sider i undermenyen til disse er enda kortere (nivå 3). 
Eks vis ser vi her at menyen Motivasjonskonferanse har fire 
undermenyer; merket med kortere firkanter. 
Kiwaniskunnskap har to undermenyer. 
De korteste firkantene er altså under-undermenyer- side 17. 
 
For å se resten av sidene må du flytte deg oppover ved å 
skyve den grå firkanten til  høyre for boksene. 
Alle sider kan her flyttes ved å holde venstre museknapp inne 
og dra oppover/nedover; og slipe dem på rett plass. At det 
blir riktig kan du kontrollere direkte på selve nettsiden til 
høyre; se under menyene. Deretter kan du Lagre&Publisere 
med knappen øverst i boksen. 
 
For å legge til den siden du har laget klikk på knappen 
nederst; her merket med rød firkant; Legg til elementer. 

 
Nå kommer det opp enda en boks i 
venstre kant av bildet - figuren til 
venstre: 
Venstre kolonne kjenner vi igjen fra 
forrige bilde. Den andre kolonnen 
inneholder diverse funksjoner og 
elementer; herunder Sider. Klikk på 
den lille pilen til høyre for navnet 
Sider og en liste over dine sider 
åpner seg. Sider som du har laget og 
Publisert vil du finne igjen her - 
normalt øverst. Finn den du nå vil 
legge ut på nettet og klikk på den. Du 
vil da finne den igjen nederst i 
stabelen til venstre som et rektangel. 
Ta nå tak i den med musa og flytt 
den oppover dit den er planlagt å 
ligge. Du vil se den også på nettsiden 
til høyre. Sjekk at den ligger på rett 
plass og trykk Lagre & Publiser. 
 
Du kan godt velge flere filer og legge 
dem til i menyen samtidig. Husk bare 
på hvem som er hvilken og hvor de 
skal plasseres i menyen.  
Dersom du senere kommer til å 
stryke en side i menyen blant 

firkantene i venstre del, så vil siden 
fremdeles være lagret og kan finnes 
igjen her i Sider-boksen dersom du 
får bruk for den.   
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For å fjerne en side helt må du gå til oversikten over Alle sider under menyen Sider og trykke Søppel der. 
 
På figuren vises bare den nederste delen av menystrukturen, bruk rullefeltet til høyre for å se lenger oppover 
(på ditt nettsted). For å legge til elementer må du gå nederst i menyen der knappen ligger (se bildet). 
 

Når menystrukturen er lang er det vanskelig å få bildet til å rulle og da må du gå helt øverst/nederst utenfor 
bildet og bevege musa frem og tilbake hele tiden. Dette krever litt øvelse men du venner deg fort til det.  
 

 
På nettstedet vil resultatet av det vi gjorde ovenfor se slik ut (eksempel): 

 

Du har nå sett at menyene (menytitlene) lages som Sider og plasseres i tre nivåer. Vi skal senere se at også Innlegg 
(nyheter på frontsiden) lages som sider, på samme måten.  
Nivåene er som følger: 

- Nivå 1 - toppmenyen på nettstedet; både på åpne og lukkede sider (medlemssider som vi kaller dem) 
- Nivå 2 - menyene som vises på nedtrekksmenyen (hvit/gul skrift) vises når muspekeren ligger over en tittel i 

toppmenyen 
- Nivå 3 - undermenyer til menyen på nivå 2. 

Dette er illustrert på de to figurene ovenfor. 

 

En tredje type sider er de som er lagt inn i Mediabiblioteket som dokumentfiler. Disse legges inn på sidene i 
de tre nivåene som Lenker og vises først når noen klikker på lenken. Senere beskrives andre typer lenker som 
kan benyttes. 
 

Hvor mange menytitler/menypunkter kan du ha på i de forskjellige menyene (nivåene)? 
Antallet er avhengig av hvor lange titler du lager; - korte titler gir bedre plass. KIDNs nettside er et eksempel 
på antallet; du kan regne med å få på plass til 6 - 8 i toppmenyen (nivå 1). 
På nedtrekksmenyen kan antallet i bredden stilles men maks er 5-6 i bredden; men her kan man ha en rekke 
nr 2. 
Undermenyene kan i prinsippet være så mange som helst, men i praksis bør det ikke være mer enn 10. 
Senere skal vi vise innstillingene som kan gjøres her. 
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Verktøylinjene 
For å lage en side har du tre verktøylinjer til disposisjon; de tre nederste linjene på bildet. Ser du bare to 
klikker du på verktøyet Fjern/vis verktøylinjer lengst til høyre i den øverste - se figuren nedenfor. 

Den øverste av dem er fast, mens de to nederste kan fjernes/vises ved trykk på ikonet lengst til høyre i nr 1. 
 
De to øverste har ikoner som er identiske med Word og andre programmer; for det meste. Ved å føre 
musepekeren over de enkelte kommer en forklaring frem. 
 
Den øverste er svært enkel og brukes til formattering av tekst, bortsett fra de fire lengst til høyre. Det ene 
som fjerner/viser verktøylinjer har vi alt sett på. Det neste brukes til å sette inn en linje og teksten Les mer…  
i Innlegg (nyheter på forsiden) - Sett inn mer-skille.  
De to neste benyttes til å fjerne og sette inn lenker. Disse virker omtrent på samme måte som i Word og 
andre programmer - merk teksten/bildet der lenken skal ligge, klikk på ikonet for sette inn lenke og en boks 
åpnes, skriv inn/lim inn adressen til det du skal lage lenke til (URL), endre eventuelt lenketeksten (det du 
merket vil stå der hvis du ikke endrer det), sett av en hake i vinduet ”Åpne i ny fane” - altså på ny side på 
skjermen (ofte lurt for å unngå å lukke det opprinnelige vinduet når man lukker lenken) - avslutt med å klikke 
på den blå knappen ”Legg til lenke” nederst til høyre i boksen. Sjekk i teksten at det ble riktig!! 
 
Smart!: Dersom du skal lage lenke til en side på nettstedet kan du benytte søkefeltet i Boksen ”Legg til/ 
rediger lenke”. Du får da opp alle sider som inneholder søkeordet, klikk på den du vil ha og adressen (URL) 
legger seg pent på plass øverst i boksen.  
 
Den midterste verktøylinjen har også flest funksjoner for tekstformatering. Se på forklaringene med musa. 
Firkanten lengst til venstre med ordet Avsnitt gir deg muligheter for å forandre skriftens tykkelse og form. 
Spørsmålstegnet lengst til høyre viser tastatursnarveier som kan benyttes. Legg musepekeren over det 
enkelte og se navn på funksjonen. 
 
Den nederste verktøylinjen har en rekke spesialfunksjoner for å pynte opp sidene og utheve spesiell tekst. 
Dette vi skal forklare nærmere.  
(Lages som eget vedlegg). 
 
  

Fjern/vis verktøylinjer 

Les mer… 
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Innlegg 

 
For å legge ut nyheter på forsiden av nettstedet - på siden KIWANIS NYHETER - lager vi et Innlegg. 

Innleggene lages på samme måte som sider. De bør gjerne ha et bilde for å tiltrekke oppmerksomheten. 

Teksten som vises på frontsiden bør være kort og fengende; og dermed ta lite plass. Da blir det plass til flere 

nyheter som vises på siden. Innleggene deles derfor i to deler; 

  

 en kort ingress (stikkord for innholdet) som beskriver hva saken dreier seg om, og så  

 en tekst derunder som forklarer hele saken og den kan være så lang du ønsker. 

 

For å skille på ingressen og resten av teksten bruker vi ikonet i øverste verktøylinje (se ovenfor) som legger 

inn en linje og teksten Les mer…. - Se eksempel på figuren nedenfor. 

 

 

Slik lages et innlegg: 

a. Logg inn på nettstedet, åpne Kontrollpanel - -> Velg Innlegg i hovedmenyen og du får opp en 

oversikt over alle innleggene som er på siden. 

b. Klikk på Legg til nytt -> opp kommer vinduet Legg til nytt. Dette er likt med Ny side og fylles ut på 

samme måte. 

c. Skriv inn tittelen - ikke for lang! 

d. Legg evt. inn et bilde og plasser det og reguler størrelsen (se hvordan under del 3 - Bilder - side 34) 

e. Skriv ingressen - kort og beskrivende setning om temaet. 

f. Klikk på ikonet Sett inn mer-skille (se side 18) 

g. Skriv inn resten av teksten under skillet. Her kan det også legges inn bilder. 

h. Klikk på knappen Publiser (blå, i høyre kant av bildet; sjekk at Status endres til Publisert). 
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Innlegget er nå på plass; det kan du sjekke ved å klikke på knappen Vis innlegg under tittelen, eller øverst på 
siden i det svarte feltet. Må det redigeres så velg Rediger innlegget (under tittelen). 
 
Redigere innlegg gjøres ved å åpne det aktuelle innlegget fra oversikten (se pkt a. i prosedyren). Hold 
muspekeren over tittelen i lista, det kommer opp tre valg, velg Rediger. Utfør redigeringen og klikk Oppdater. 
 
Fjerne innlegg. Kan fjernes direkte fra lista over innlegg - se a. ovenfor - velg Flytt til papirkurven i valgene 
som kommer opp. Du kan også fjerne innlegget etter at du har åpnet det ved å benytte Flytt til papirkurven 
ved siden av Oppdaterknappen til høyre i bildet. 
 

Klebrig innlegg. Å gjøre et innlegg ”klebrig” betyr at det festes til toppen av Kiwanis Nyheter (forsiden) og blir 

der uansett hvor mange andre innlegg du plasserer der (de vil alltid bli plassert nedenunder det klebrige 

innlegget). Denne funksjonen passer perfekt til en velkomstmelding, eller et annet innlegg som du ønsker 

skal ligge øverst hele tiden, slik at de som går inn her alltid vil se den meldingen som ligger der. Lager du flere 

så legger de seg på plass etter tiden de ble lagt der.  

Å gjøre et innlegg klebrig kan gjøres når innlegget er åpent for redigering. Lengst til høyre i bildet, i boksen 

Publiser (øverst) finner du linjen ”Synlighet: Offentlig Rediger” - klikk på ordet Rediger og i en ny boks kan du 

hake av for Klebrig (eller fjerne funksjonen). Husk å oppdatere. 

 

Plassering av bilder og tilpassing av størrelsen skjer som følger: 

 
1. Etter å ha skrevet inn tittel på innlegget, plasser skrivemerket forn første bokstav i tittelen ogklikk på 
knappen Legg til media - like over verktøylinjene.  
 
2. Mediabiblioteket åpnes, velg et bilde ved å klikke på det (det merkes med blå ramme og en hake øverst i 
høyre hjørne). 
 
3. Klikk på den blå knappen Sett inn i innlegg nederst i høyre hjørne av skjermbildet. Bildet dukker nå opp i 
tekstfeltet.  
 
4. Klikk på bildet og du får opp en boks med 4 ikoner, samt en blyant og et kryss. Med krysset fjernes bildet.  
Ved å klikke på blyanten får du anledning til å skrive en kort tekst som blir plassert under bildet (bildetekst). 
 
5. Klikk på et av ikonene i boksen som kommer opp for å bestemme hvor bildet skal være; vanligvis er 
venstre det beste valget, men du kan velge fritt. Her kan du også velge størrelsen på bildet, men det gjøres 
enklere på selve bildet. Når du er klar klikk på knappen Oppdater nederst i høyre hjørne. 
 
6. Klikk på bildet så det kommer frem håndtak rundt det, bruk musa på et av håndtakene i et hjørne og dra 
på skrå inn mot midten av bildet til størrelsen er passe - det trenger ikke være særlig stort da det blir lagt inn 
en lenke slik at leserne kan se det i større utgave. 
 
7. Skriv inn teksten; den vil ligge helt inntil bildet, men når du lagrer vil det bli lagt inn en hvit ramme rundt 
bildet så det blir et luftig og pent utseende - se eksempler på eks. vis KIDNs side. 
 
Med denne fremgangsmåten kan flere bilder legges inn på siden, bare klikk der du ønsker det skal være i 
teksten. 
 

Merknad: Se også del III om innlegging av bilder.  
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Bildekarusell (Carousel) 
 

På hovedsiden (forsiden) kan det, om ønskelig, settes inn bilder like under toppmenyen for å live opp siden 
og fremheve eks. vis visjon, målsettinger, satsningsområder, målgrupper eller bilder for å styrke omdømmet 
eller kjennskapen til organisasjonen. Her er det bare fantasien som setter grenser og spesiallagede montasjer 
gjør seg nok godt her.  
Funksjonen heter Carousel og du finner den i hovedmenyen på Kontrollpanelet. Det kan legges inn så mange 
bilder en måtte ønske, fra 1 og oppover til 5-6. Bildene vil skifte etter bestemte mellomrom som en kan fast- 
sette i menyen. 
 
Krav til bildene 
For ikke å ta for stor plass på siden bør ikke bildene være så høye - ja det bør likne mer på en strimmel, 
gjerne bred men ikke særlig høy. 
En bra størrelse er 1050 x 200 pixler. Det er en fordel om redigeringen er gjort før bildet lastes ned, men det 
finnes enkle redigeringsverktøy i Word Press som kan benyttes til å justere størrelsen - se del 3. 
 
Slik lages karusellen 
 
Logg inn på nettstedet dersom det ikke er gjort og velg Kontrollpanel. 
 

a. Klikk på Carousel i hovedmenyen  Vinduet Carousel Images kommer opp 
b. Velg Add New     Det kommer opp et vindu for å lage en bildefil 
c. Skriv Tittel på bildet    Navnet er ikke viktig, bruk gjerne Bilde 1 o. s. v. 
d. Klikk på ”Bestem fremhevet bilde”  Lenke nederst i høyre hjørne av skjermbildet 
e. Hent et bilde     Kan lastes ned fra din PC eller velg i Mediabiblioteket 
f. Klikk igjen på ”Bestem fremhevet bilde” Bildet vises like over knappen du klikket på 
g. Klikk på Publiser    Øverst til høyre; akkurat som for Sider. 

 
Bildet skal nå vises på hovedsiden, sjekk evt. ved å velge Vis nettsted på toppen, under nettstedsnavnet. Legg 
deretter inn flere bilder etter samme oppskrift. 
 
Innstillinger av karusellen: Klikk på underlenken Settings under Carousel. 
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Utseende 
 

Med verktøyene i denne funksjonen kan nettstedet arrangeres og gjøres synlig på nettet slik at de enkelte 
sider kan vises for publikum. Her arrangeres menyer og sider innen og blant menyene.  
 

I Kontrollpanelet har funksjonen Utseende 6 underfunksjoner/verktøyer: 
 

 Temaer - er forhåndsbestemt og brukes bare av leverandøren DMT - IKKE RØR! 

 Tilpass - brukes til utforming og redigering av menyer, widgeter m. m. - jfr. side 15-17 

 Widgeter - til bruk i høyremenyen; for webmaster og webredaktører (administratorer). 

 Menyer - brukes til utforming og redigering av menyer m.m - side 15a - 17a. Jfr. Tilpass ovenfor.  

 Bakgrunn - er forhåndsbestemt og brukes bare av leverandøren DMT - IKKE RØR! 

 UberMenu - fast oppsett; brukes normalt bare av webmaster -  IKKE RØR! Se evt. vedlegg 13. 
 

Tre av disse verktøyene (med rød tekst) brukes til å lage oppsettet og bestemme utseendet av 
nettstedene. Disse er benyttet av leverandøren av plattformen - DMT Alvdal - til KIDNs og klubbenes 
nettsteder og skal som regel ikke endres. Det fjerde - UberMenu - benyttes av webmaster til å sette opp 
klubbenes nettsteder og fastlegge detaljer i utseendet på sidene. Dette verktøyet er brukt til å fastsette 
bakgrunnsfarger og detaljer angående linjer og skrift - utforming og farger. Om Justeringer i UberMenu - se 
vedlegg 13.  Denne må du ikke røre dersom du ikke vet hva du gjør! - konferer webmaster.  

 

Mer om de enkelte funksjonene (ref lista ovenfor): 
 

 Temaer. Det er et ”tema” som ligger til grunn for utseende av nettstedet. For våre nettsteder heter 
temaet ”wordpress-bootstrap-master”. Det inneholder et fast antall funksjoner, og de vises i menyen 
på Kontrollpanelet ditt. Det finnes også en rekke tilleggsfunksjoner til Word Press som altså ikke er 
innebygd i dette temaet. Webmaster vil holde webredaktørene informert om mulige funksjoner som 
finnes og evt. kan legges inn. Noen av dem koster penger og må betales av klubben selv dersom de 
ønsker å få dem aktivert.  

 Tilpass. Denne funksjonen brukes for å tilpasse de enkelte moduler på nettstedet. Menyer kan også 
brukes til dette. Flere av modulene innstilles av leverandøren.  Tilpasninger som webredaktørene kan 
gjøre er Menyer og Widgeter.  

 Widgeter er små programmer (minner om tekstbokser) som gir nettstedet ekstra funksjoner. Hos oss 
plasseres disse i ”Høyremenyen” - det vil si sidekolonnen (Main Sidebar) til høyre på frontsiden av 
nettstedet. Klikker du på lenken Widgeter får du opp en boks der du må klikke på ”Main Sidebar” for 
å få opp oversikt over de som er tilgjengelige, og redigere dem - se bilde på neste side. Kan også 
åpnes direkte fra menyen Utseende. 

 Menyer. Har tilsvarende funksjon som Tilpass. Spesielt god til organisering og redigering av menyer.  
 Bakgrunn. Denne funksjonen har med selve Temaet å gjøre og skal ikke røres av webredaktør. 
 UberMenu. Med denne funksjonen bestemmes utseendet på nettstedet og sidene. Her er allerede 

innlagt bakgrunnsfarger, fonter og skriftfarger, streker og inndelinger. Normalt er det kun webmaster 
som bruker denne. Ikke rør denne uten at du vet hva du gjør! Kontakt gjerne webmaster for hjelp. 
Om justeringer i UberMenu - se vedlegg 13. 
 

Av det ovenstående fremgår det at du bare trenger å konsentrere deg om 3 av funksjonene under 
Utseende. Til gjengjeld er disse tre svært viktige og sentrale i administrasjonen av nettstedet. 
 

Menyer har vi allerede stiftet bekjentskap med i arbeidet med Sider. Den vil derfor ikke bli behandlet 
her. Repeter eventuelt stoffet foran i boka dersom du føler behov - se sidene 5-6 og 15-17/15a-17a. 

Resten av dette kapitlet vil derfor omhandle bruken av Widgeter og Høyremenyen. 
 

Høyremenyen og Widgeter 
Høyremenyen er definert som en egen meny (side 5) og befinner seg i høyre sidekolonne på frontsiden 
under lenken Hurtiglenker - se evt. eksempel på KIDNs side.  
Hensikten er å samle en del lenker til sider og funksjoner som er mye i  bruk, og derved gjøre bruken av 
sidene enklere. Administreres som øvrige menyer. Her vil lenken til Kalender være lagt inn av webmaster. 
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Widgeter plasseres også i høyre sidekolonne nedenfor Hurtigmenyer - se eksempel hos KIDN. Når du klikker 
på Widgeter åpnes nedenstående vindu. Dette gir tilgang til en rekke varianter og du kan selv velge. Som 
nevnt allerede er det bare 3 av dem som er aktuelle normalt og de er markert på bildet. De øvrige er mer 
eller mindre automatiske og alt du trenger å gjøre er å legge dem inn i høyre del. Således vil du ved å legge 
over Aktivitetsliste (første i høyre kolonne) få listet de fem nærmeste aktiviteter som er lagt inn på nett-
stedets kalender; det har du lite nytte av så lenge du har kalenderen. Les forklaring under hver widget og se 
om du trenger noen av dem. La oss derfor konsentrere oss om de som er markert. 

    
Hva brukes widgeter til? Widgeter legges i høyre sidekolonne. Her kan det ved hjelp av disse legges inn korte 
tekster om viktige ting, gjerne med bilde vedlagt, her kan vi eksempelvis vise logoer til samarbeidspartnere 
og supportere, hvem vi støtter, aktiviteter i nær fremtid og lenker til sider på nettstedet som brukes ofte, 
eller som vi ønsker å fokusere på - se eksempler på KIDNs nettsted.  
Vær kort og konsis - jo kortere jo bedre! Til mer omfattende tekst bør det bare lages en lenke evt. med bilde. 
 

Hvordan aktivere en widget? Dette er beskrevet øverst i oversikten (under Tilgjengelige widgeter) men la oss 
ta det med her også. Her er det to metoder: 

 Dra widgeten med musa over til høyre del og slipp den der du vil ha den i rekkefølgen. 
 Klikk på widgeten og velg deretter ”Legg til widget” i boksen som åpnes. Den skal være i ”Main 

Sidebar” og vil dukke opp nederst, under de andre som er der fra før. Dra den til ønsket plass. 

Bringer deg til Tilpass under Utseende 
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Hvordan legge inn informasjonen.  
På bildet ovenfor vil det være teksten som vises under ”Main Sidebar”, i den høyre kolonnen, som kan ses på 
nettstedet; i Høyremenyen på forsider (åpen og lukket). De to nederste vil ikke kunne ses. 
 
Når en widget er lagt på plass (aktivert) i høyre kolonne kan du legge inn informasjonen. Vi holder oss her til 
de tre som er merket på forrige side, og disse har forskjellige muligheter. 
 
 Egendefinert meny. Den er allerede lagt på plass av webmaster som du kan se på ditt eget nettsted 

og er gitt overskriften ”Hurtiglenker”. Den er ment å inneholde lenker til sider m. m. som er ofte i 
bruk og som derved gjør det lettere og raskere for bruker å finne det de skal se på - se også nederst 
side 22. Hvordan de legges inn er beskrevet på side 26 og i en hjelpeliste i vedlegg 8 (side 56). 

 Image widget. Med denne kan du legge inn et bilde, med tittel, en lenke og en beskrivelse. Hvordan 
det gjøres kommer vi til nedenfor - se figur på neste side. 

 Tekst. Her kan det legges inn vilkårlig tekst eller en lenke. 
 
Innlegging av selve informasjonen. På figuren ovenfor ser du at når widgetene er flyttet over til høyre 
kolonne har de fått tillagt en liten pil i høyre kant. Med denne kan du åpne en boks for å skrive og redigere i - 
en redigeringsboks. Du kan også bruke denne for å se hva de forskjellige widgetene inneholder. 
Fremgangsmåten er stort sett lik for alle widgetene, selv om innholdet kan være svært forskjellig. Klikker du 
på pilen åpnes en redigeringsboks - se eksempel angående Grasrotandelen på figuren side 23. Se også gjerne 
på KIDNs eller Kiwanis Club Elverums nettsted der forskjellig widgeter er innlagt. Her ser du at alle widgeter 
har en tittel, flere har et bilde og alle har en tekst.  
På alle klubbnettsteder har webmaster allerede lagt inn widgeten ”Søk” med tittelen ”Søk” og teksten ”Hva 
leter du etter” som er fast med her i Word Press. Innlagt er også ”Egendefinert meny” med tittelen 
”Hurtiglenker”, og her er det innlagt lenker til Kalender og Bildegallerier (for noen). 
På neste side vises hvordan widgeten ”Image Widget” kan klargjøres og publiseres. 
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Slik redigeres ”Image Widget” - og slik ser den øverste delen ut når du har åpnet den: 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK! Klikk Lagre når du er ferdig - se nederst i boksen; blå knapp. 
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Egendefinert meny - Hurtiglenker 

Denne menyen er omtalt foran på side 22 og 24. Der har vi sagt at ”Hurtiglenker” tilsvarer det som på 

nettstedet er definert som ”Høyremeny (Right)”. For å legge inn lenker her kan vi legge inn sider på vanlig 

måte - åpne Utseende  Menyer og velg da ”Høyremeny” slik du er vant til. En annen løsning er å legge inn 

lenke direkte.  

 Legge inn side. Fra kontrollpanelet åpner du ”Utseende” og ”Menyer”. Velg ”Høyremeny” og se at 

den åpnes. Under ”Sider” i venstre kolonne finn og klikk på den siden du vil lage lenke til. Siden 

plasserer seg nederst i menyen; flytt den deretter dit du ønsker å ha den. Klikk på ”Lagre meny”. 

Åpne ”Vis nettsted” og se at lenken har kommet på plass under ”Hurtiglenker”. 

Du kan selvsagt også lage en ny side dersom den ikke finnes fra før og publisere den på vanlig måte. 

 

 Lage lenke direkte. Hent permalenken til den siden du vil lage lenke til (se side 25). Åpne ”Utseende” 

og deretter ”Menyer” og velg ”Høyremeny” (som ovenfor) - sjekk at menyen åpnes. 

Klikk på ”Egendefinerte lenker” i venstre kolonne. Lim inn permalenken/evt. skriv inn lenke til et 

nettsted i rubrikken URL. Skriv inn navnet på lenken i rubrikken ”Lenketekst” og klikk ”Legg til i 

meny”. Flytt lenken til rett plass i menyen og klikk på ”Lagre meny”. 

 

Sjekk at alt er riktig på nettstedet. 

Om å redigere og fjerne widgeter 
Widgeter kan redigeres dersom behov oppstår. Gå til ”Utseende” og velg ”Widgeter”. I høyre kolonne finner 
du den som skal redigeres. Åpne den, gjør nødvendige endringer i teksten og avslutt med ”Lagre”. 
Bilder kan du ikke fjerne, men du kan legge inn et nytt bilde og da forsvinner det gamle. Lag evt. ny widget.  
 
Widgeter som blir uaktuelle, eksempelvis om et arrangement som er ferdig, eller som av en eller annen 
grunn skal tas vekk, fjernes enklest ved å dra widgeten over til venstre side og slippe den der, helt vilkårlig.  
Du kan også fjerne den ved å åpne widgeten og klikke på ”Slett” nederst i redigeringsboksen.   
 

Gode råd om widgeter 
 

 Bruk funksjonen flittig da den forenkler nettstedet ditt og brukerne finner fort frem. 

 Utnytt plassen ved å bruke korte titler, små bilder og korte tekster - legg inn lenke til lengre 

forklaringer eller illustrasjoner (dokumentsider eller bilder). 

 Ved å utnytte plassen godt får du plass til mange lenker og gir rask tilgang til mer informasjon 

 Bruk lenker i utstrakt grad - lenkene vil knyttes til bildene automatisk 

 Bruk widgeter til å legge inn logo og lenke til supportere og sponsorers nettsider 

 Ved behov kan det legges inn underlenker til lenken i ”Hurtiglenker” - på den måten kan du 

eksempelvis legge inn flere bildeserier under lenken ”Bildegallerier”. Lag undersider til siden 

Bildegallerier i Høyremenyen. 

 Bilder er det beste blikkfang og trekker til seg oppmerksomhet. 
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Brukere 
 
Bakgrunn 
I videste forstand er alle som slår opp og leser på nettsteder og nettsider ”brukere”. Nettstedets åpne del er 
tilgjengelig for alle som har lyst og behov, både Kiwanismedlemmer og allmennheten. 
I administrativt henseende, i Word Press og på våre nettsteder under domenet ”kiwanis.no”, er ”brukere” 
mer snevert og presist definert og omfatter bare personer som har særskilte rettigheter på det enkelte 
nettsted. Rettighetene kan variere fra bare å kunne logge seg inn og lese på ”lukkede” medlemssider, til det å 
kunne administrere selve nettstedet og publisere og legge ut stoff på nettstedet. 
 
Definerte brukerroller er: 

 Administrator 

 Redaktør 

 Forfatter 

 Bidragsyter 

 Abonnent 
 
Hovedmenyen på kontrollpanelet er alltid oppsatt i h t den enkelte brukers rolle. Det betyr at den inneholder 
bare de funksjoner som vedkommende har rettighet til å benytte. Øvrige funksjoner må derfor overlates til 
administrator på det enkelte nettsted.  
 
Kiwanis Nordens nettsted. Administrator (ofte benevnt superadministratorer)for distriktets nettsted er 
leverandøren DMT Alvdal og Nettansvarlig/Webmaster. DMT Alvdal leverer plattformen og vedlikeholder 
den i h t egen avtale, mens webmaster er den som administrerer selve nettstedet og dets utseende og 
innhold samt setter opp nettsteder for klubbene (oppgavene er nedlagt i en egen instruks - se evt. denne). 
Det er oppsatt flere personer med forskjellige brukerroller på nettstedet; eks. vis så har redaktøren for 
Kiwanisnytt tilgang til de sidene som angår dette i en forfatterrolle, mens distriktssekretæren har en utvidet 
rolle som ”redaktør” på nettstedet. 
Som ”superadministrator” har webmaster alle rettigheter også på klubbenes nettsteder. I den sammenheng 
så er det bare webmaster som kan opprette administratorer på klubbenes nettsteder. 
 
Klubbenes nettsteder 
De ovenfor nevnte brukerrollene gjelder også for klubbenes nettsteder. Den enkelte rolle innebærer: 
 
 Administrator har full tilgang til klubbens nettsted slik det er satt opp. Klubbens nettansvarlige, 

webredaktøren, har denne rollen som er opprettet av webmaster. Klubben kan ha flere personer i 
denne rollen, men det er bare webmaster som kan opprette denne typen bruker i klubben. 
Administrator kan administrere nettstedet og sidene, skrive og publisere artikler/sider, opprette flere 
brukere (unntatt administrator), ajourføre sider og stryke dem og utnytte deler av Word Press. 

 Redaktør kan skrive, redigere og publisere artikler på hele nettstedet, men kan ikke opprette (legge 
ut) nye sider (har ikke tilgang til funksjonen Utseende). Redaktøren kan således skrive og lagre nye 
sider, men administrator må legge dem ut på nettstedet (Utseende). Kan laste opp f iler til Media og 
legge ut hendelser på kalenderen. Kan legge ut Innlegg og laste opp bilder til Carousel.  

 Forfatter kan skrive, redigere og publisere artikler, laste opp filer og stryke publiserte sider på 
særskilt definerte sider/menyer.  Kan laste opp f iler til Media og legge ut hendelser på kalenderen. 
Kan legge ut Innlegg og laste opp bilder til Carousel. På kontrollpanelet til ”forfatter”, under Sider, vil 
bare sider innen det definerte området vises. 
Denne rollen kan passe fint til komiteledere, prosjektledere eller personer med spesielle oppdrag i 
klubben som dermed selv kan informere om det som skjer på eget ansvarsområde. 

 Bidragsyter har svært begrensede rettigheter og kan bare legge ut Innlegg og Aktiviteter (kalender). 
Rollen kan passe godt til eks. vis en klubbens informasjonsansvarlig eller koordinator for aktiviteter. 
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 Abonnent, eller registrert bruker som det også kalles, er klubben og dens medlemmer. Disse har 
tilgang til de lukkede deler av nettstedet som kan nås ved å legge inn et oppgitt brukernavn, vanligvis 
klubbens navn, samt et passord fastsatt av webmaster ved opprettelse av nettstedet.   

 
Administrator kan opprette brukere i klubben etter en bestemt prosedyre. Av det foranstående fremgår det 
at det i realiteten er bare tre typer som kan opprettes, nemlig redaktør, forfatter eller bidragsyter. 
Administrator må opprettes av webmaster og Abonnent er allerede opprettet når nettstedet tas i bruk. 

 
Om å opprette brukere 
Ovenfor er det redegjort for brukere og brukerroller, de enkelte brukeres rettigheter på nettstedet og hvem 
som kan opprette dem. Her kommer oppskriften på hvordan de opprettes. Fremgangsmåten er den samme 
for alle tre kategorier som webredaktøren kan opprette selv. 
 
Til å opprette brukere benyttes funksjonen Brukere i hovedmenyen på Kontrollpanelet. Funksjonen har tre 
verktøyer (undermenyer), Alle brukere - Legg til ny - Din profil. Disse kan velges ved å klikke på dem: 

 Under Alle brukere finner du en liste over alle brukere på nettstedet, unntatt deg selv 
 Med Legg til ny kan du legge til flere brukere 
 Din profil er allerede utfylt og skal derfor ikke røres. Ligg spesielt unna rubrikkene for passord. Du 

har fått ditt passord fra webmaster, men det vises ikke i disse rubrikkene. IKKE RØR!   
 

Slik opprettes en bruker: 
 
1. Logg inn på nettstedet ditt og åpne Kontrollpanelet 
2. Klikk på Brukere i hovedmenyen til venstre og velg Legg til ny. Vinduet Legg til ny bruker åpnes. Like 

under midten på vinduet finner du teksten Legg til ny bruker. NB!  
3. Fyll ut rubrikkene Brukernavn og E-post. Bruk korte brukernavn som er lette å huske; eks. vis fornavn. 
4. Klikk på den blå knappen Legg til ny bruker.  
5. Vent på e-post som forteller at brukeren er opprettet. Det vil nå foregå en prosess mellom brukeren og 

systemet, og ny bruker vil ikke vises før denne prosessen er fullført. Se nedenstående eksempel: 
 
a. Først sendes det (automatisk) en e-post til den du ønsker å opprette som bruker: 
 
Hei, 
Du har blitt invitert til å delta i 'Kiwanis Club Elverum' på http://elverum.kiwanis.no som Bidragsyter. 
Hvis du ikke ønsker å bli med, vennligst se bort fra denne e-posten.  
Denne invitasjonen utløper om noen få dager. 
 
Vennligst klikk denne lenken for å aktivere brukerkontoen: 
http://elverum.kiwanis.no/wp-activate.php?key=c2986d6f3e125e24 
 
b. Vedkommende godtar anmodningen og klikker på lenken som anvist. Etter en stund kommer det en ny 
e-post til vedkommende: 
 
Kjære bruker, Din nye konto er nå satt opp. Du kan logge inn med følgende informasjon: 
Brukernavn: snofrid 
Passord: 7ZqKqQxkHlkc 
http://elverum.kiwanis.no/wp-login.php 
 
Takk! 
--Vi på Kiwanis nettsteder 
 
Webredaktøren vil deretter få en e-post som forteller at det er opprettet en ny bruker. Klikk på Alle brukere 
og sjekk at dette stemmer; den nye brukeren skal nå stå på lista.  Det forutsettes her at alle avtaler 
vedrørende opprettelse er gjort på forhånd!  Prosessen kan ta noe tid - du rekker en kopp kaffe eller to. 
 

http://elverum.kiwanis.no/
http://elverum.kiwanis.no/wp-activate.php?key=c2986d6f3e125e24
http://elverum.kiwanis.no/wp-login.php
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Spesielle funksjoner 
 
Kontrollpanelet er satt opp med funksjoner slik at alle typer brukere skal kunne utføre sine oppgaver. Noen 
vil ha bruk for alle, mens andre bruker bare et fåtall. Dette betyr at du som webredaktør/administrator for 
klubbens nettsted vil ha tilgjengelig funksjoner i hovedmenyen som du vanligvis ikke bruker.  
Hovedmenyen på kontrollpanelet inneholder, som vi har sett, en rekke funksjoner for å administrere 
nettstedet. Noen av dem er behandlet i de foregående kapitlene og det dreier seg i hovedsak om funksjoner 
for å lagre filer i Mediabiblioteket, produsere menyer og sider, lagre og publisere filer på nettstedet.  
 
Men enda er det noen som ikke er omtalt, og de brukes for å utforme selve nettstedet, og fastsette 
innstillinger for nettstedets funksjonering slik at det virker på den måten vi ønsker - altså mer datateknisk. 
Utformingen av nettstedet er allerede fastsatt i malen og de fleste tekniske innstillinger er gjort. Det skal 
derfor ikke være nødvendig for klubbenes webredaktører å gjøre endringer her. 
Figuren nedenfor viser hvilke funksjoner dette er og kommenterer bruken - dette er bare et eksempel.  
Hovedregelen er at disse bør du ikke røre med mindre du er helt sikker på hva du gjør. Dersom du ønsker 
endringer i noen av innstillingene, ta kontakt med webmaster som vil kunne utføre endringene på 
forsvarlig måte, eller forklare om, og hvordan, du selv kan gjøre det. Noen kan bare webmaster gjøre. 
 
P g a stadige oppdateringer av Word Press kan det finnes andre lenker enn de du ser på bildet - se side 15a. 



30 

Del III: Om bilder 

Denne delen behandler alminnelig bruk og håndtering av bilder i Word Press, på nettstedet ditt. Grunn-
leggende bildebehandling i form av redigering av selve bildet så som innstilling av eksponering, hvitbalanse, 
kontrast, lys og farger behandles ikke her. Det bør gjøres før bildet benyttes på nettstedet.  
Funksjonen Bildegallerier behandles som egen sak i del IV. 
 

Generelt om bilder 
Bruk av bilder er et sterkt og virkningsfullt middel i publisering på nettsider. Bilder tiltrekker seg umiddelbar 
oppmerksomhet hos leseren og sier ofte mer enn mange ord kan få sagt. Brukt med omtanke er budskapet i 
bilder ofte tydeligere og bedrer forståelsen hos brukeren/leseren. På denne bakgrunn anbefales det derfor å 
bruke bilder mye på nettsider. Det må imidlertid legges stor vekt på bildenes kvalitet, utseende, innhold, 
størrelse og plassering. Beskrivelsen i denne delen tar hensyn til disse faktorene. 
Moralen er altså: Folk liker gode bilder og de er det første blikket fester seg på når nettsider åpnes. Dette 
bør du utnytte bevisst og legge vekt på gjennomtenkt bruk av bilder.  
 

Ord og uttrykk som anvendes i teksten og kontrollpanelet: 
 
- Format  Et sett av regler for hvordan selve dataene i bildet og opplysninger om disse lagres. Dette 

formatet vil variere med datasystem, type program og leverandør. På ditt nettsted kan bilder 
i formatene jpg, jpeg, jpe, gif og png settes inn. Har ditt bilde et annet format (fremgår av 
filnavnet) må de konverteres til et av de ovenstående før det kan brukes. 

- Redigere Endre egenskaper hos bildet for å tilpasse det til den aktuelle bruken. Noen av disse er nevnt 
øverst på siden. På ditt nettsted vil det oftest bestå i å beskjære og evt. skalere bilder og 
tilpasse størrelsen i teksten - se mer nedenfor. 

- Piksler Et bilde er sammensatt av en rekke bildeelementer - såkalte piksler (eng. pixels - av ”picture 
elements”). Forstørrer du et bilde på skjermen vil du se dette rutenettet av fargede firkanter 
og det minner om en mosaikk. Bilder blir ofte angitt med antall piksler i høyde og bredde. 
Forkortes (px). Antall piksler vil således ha noe med størrelsen av bildet å gjøre.   

- Størrelse På nettstedet angis bildestørrelsen i ”Antall piksler i høyde og bredde”. Jo større dette 
antallet er, jo større blir filstørrelsen (eks. vis kB - kilobyte). Store bildefiler tar stor plass og 
krever lang opplastingstid, noe som føre til treg pc. Reduserer vi filstørrelsen på bilder som 
legges ut på nettet, går opplastingen raskere og derved surfingen på nett.  
Bilder som skal vises på skjerm trenger ikke å være særlig store for å se skarpe ut. Det vanlige 
er 640x480 px (oppløsning72 ppi - pixels per inch). 800x600 px passer fint til de fleste 
skjermer. For skjermbruk trenger ikke bildefilene å være større enn 200-300 kB. 

- Skalere Når vi gjør et bilde større eller mindre, kaller vi det å skalere bildet. Vi skalerer bilder for å 
gjøre dem optimale for det formålet de skal brukes til. For eksempel kan kameraet ditt lage 
bildefiler som kan være for store til at du får dem opp i en nettleser. Ved å justere bilde-
størrelsen påvirker du filstørrelsen. Word Press har verktøyer for å gjøre dette som vi skal se. 

- Beskjære Vi bruker bildeutsnitt for å forbedre komposisjonen i bildet. Å beskjære betyr å velge ut en 
del av bildet for å fokusere på budskapet og fjerne forstyrrende elementer som ikke har noen 
betydning for det vi vil vise. 
Å ta et utsnitt har ingen effekt på oppløsningen i selve utsnittet, bare bildestørrelsen blir 
endret. Det kan derfor være lurt å jobbe med bilder med høy oppløsning, og det gjøres best 
på din egen pc før du legger ut bildet. 

- Kategorier Bilder kan, på samme måte som andre filer, kategoriseres. Det hjelper deg å finne tilbake til 
dem når du trenger det. Inndelingen i kategorier har bare administrativ betydning og vises 
ikke på nettstedet. For bildene benyttes de samme kategoriene som satt opp i, og omtalt 
under, Mediabiblioteket.   

 
I den videre teksten forutsettes det at innholdet i Del II, avsnittet om Mediabiblioteket er kjent. Som sagt 
ovenfor vil heller ikke grunnleggende bildebehandling bli forklart nærmere. 
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Bruk av bilder 

Hvor bilder kan benyttes. Bilder kan settes inn nesten overalt på nettstedet ditt: 

1. På frontsiden i Innlegg. Alle Innlegg bør ha et bilde som blikkfang ved tittelen og ingressen. 
Størrelsen bør justeres så det ikke tar opp for stor plass og overskygger resten. Bilder innlagt her vil 
alltid ha en lenke som gjør at leseren kan klikke på det og se en større utgave. Eksempel på side 19. 
Bilder kan også legges inn i teksten under Les mer dersom det er tjenlig. 

2. I widgeter i Høyremenyen (boksen til høyre på frontsiden). Også her er det viktig å ha et blikkfang 
som tiltrekker seg oppmerksomheten. Lenken til teksten på sider eller nettsteder som widgeten 
reklamerer for legges i bildet når widgeten opprettes. Under Hurtiglenker derimot er det upraktisk å 
legge inn bilder. Her bør bare lenketeksten stå for å spare plass. Bilder kan vises når lenken åpnes. Se 
eksempel på side 19 eller flere steder på KIDNs nettsted. 

3. I kalenderen (Hendelser). Innlagte bilder vil ikke vises i selve lista når du åpner kalenderen, men er 
plassert i teksten under Les mer. Se del 5 om Kalender. 

4. På alle typer Sider. Her kan bilder legges inn etter ønske både sammen med overskriften og flere 
steder i teksten. Det kan også legges inn flere bilder på hver side, enten med bildetekst til hvert 
enkelt eller bilder i forbindelse med vanlig tekst. Hvordan forklares nedenfor.  

5. I Bildegallerier. Bilder kan samles i Album og vises på nettstedet som egne Bildegallerier. Ett eller 
flere album kan vises som slideshow i Bildegallerier. Hvordan dette gjøres beskrives i del 4. 

6. I bildekarusellen. Øverst på frontsiden kan flere bilder legges inn i en såkalt karusell - se side 21. 
Bildene skifter automatisk etter en innlagt tidsfaktor. Hensikten er å forsterke organisasjonens 
grafiske uttrykk og gi leseren en øyeblikkelig oppfatning av hva dette er. Det vil være naturlig med 
bilder av barn her, fra sentrale prosjekter og eventuelt hvor den enkelte klubb er - for å nevne noe. 

 

Overalt der du kan lage sider (tilsv.) vil du finne en knapp Legg til media som gir anledning til å sette 
inn bilder og/eller en knapp Gmedia for å legge inn et bildegalleri (slideshow). 

Innlegging av slideshow betinger at funksjonen Gmedia Gallery er innlagt i hovedmenyen. 
 

Hvor bildene kommer fra. Det er allerede beskrevet hvordan bilder kan klargjøres og lagres i Media-
biblioteket. Men bilder kan hentes inn fra mange steder dersom du ikke har passende bilder klargjort og 
lagret i Mediabiblioteket. Det er nesten ikke grenser. Bilder kan hentes inn fra mapper på din egen data-
maskin, fra andre lagringsmedia som du har, fra internett og andres nettsteder.  
Når du klikker på knappen Legg til media kommer det opp en boks som heter Sett inn media. Boksen har to 
fanekort - Last opp filer (1) og Mediabibliotek (4). For å laste opp filer fra andre steder velg Last opp filer (1). 
Klikk på Velg filer (2) og du kommer til din egen datamaskin og lageret der - velg bilde og klikk Åpne. Bildet 
lastes inn i Mediabiblioteket. Ved å velge Bytt til flerfilsopplaster kan det lastes opp flere filer samtidig. 
Har du en nettadresse til et bilde (URL) kan du i boksen Sett inn Media legge inn denne (3) og få bildet på 
plass. Du kan også kopiere bilder på internett og lime dem rett inn på siden din. Mer om dette siden. 
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Redigering og klargjøring av bilder 
Som nevnt i innledningen til dette kapitlet bør den grunnleggende bildebehandlingen gjøres på din egen PC 
før bildene legges inn på nettstedet. Vi snakker da om å rette opp evt feil ved bildet fra eksponeringen. Dette 
kan til eksempel være feil farger, for mye/for lite lys, justeringer av kontrast og skarphet. Avanserte 
fotoprogrammer gjør det også mulig å stille hvitbalansen.  Har du ikke et eget fotoprogram eller mangler 
kunnskap om hvordan et slikt brukes så er det likevel noen muligheter i Word Press. Det er disse mulighetene 
som beskrives i det etterfølgende. 
 

I funksjonen Gmedia Gallery (Bildegallerier) finnes det en del filtre som gjør det mulig å endre egenskaper 
ved bildene. Disse er imidlertid noe tungvinte og krever at man vet hva man gjør.  

Mer om dette kommer i del IV om Bildegallerier.  
 

Redigering i Mediabiblioteket. Bildene som er lagret i Mediebiblioteket kan redigeres med noen enkle grep. 
Her kan bildene beskjæres/lage utklipp og størrelsen kan reguleres. Det gjøres slik: 
 

- Åpne Mediabiblioteket og klikk på det aktuelle bildet som skal redigeres. På skjermen ser du da: 

 
Til venstre er bildet og til høyre en boks med fakta om bildet der du også kan skrive inn en Bildetekst (som vil 
følge bildet der det legges inn). Øverst i høyre hjørne er det tre knapper - de to hakene benyttes til å bla i 
Mediabiblioteket (da kan flere bilder redigeres fra samme skjermbilde) og den siste til å lukke skjermbildet. 
Nederst i venstre hjørne er det en knapp Rediger bilde. 
 

- Klikk på Rediger bilde og et nytt skjermbilde åpnes (utsnitt av venstre del): 
   
Over bildet er det nå 7 knapper som gjør det mulig med enkle 
justeringer. Lengst til venstre er et utklippsverktøy. Med de fire neste 
kan bildet roteres eller speilvendes.  
De to siste brukes for å Angre eller å gjøre om angringen. Hold muse-
pekeren over dem og les.  
Du vil også få en egen boks for å skalere bildet - bilde på neste side. 
Til høyre på skjermen er det verktøyer for å justere størrelsen på 

bildet eller å beskjære det - se figur på neste side. Men beskjæringen 

gjøres enklest her i venstre del, og så kan vi lese resultatet i pixler i 

høyre del.  
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Før vi ser på høyre del beskrives nå beskjæringen med knappen Klipp øverst til venstre; over bildet. 

Slik beskjæres (lager utsnitt av) et bilde: 

a. Plasser muspekeren et sted i bildet, trykk inn 
venstre museknapp, hold den inne og dra ut et 
rektangel (1) rundt det du vil ha som utsnitt (se fig). 
(Dra på skrå i bildet for å få til dette). 
 
b. Slipp museknappen, og utsnittet du har valgt vises 
som på figuren (1).  
 
c. Utsnittet kan nå ved behov tilpasses ved å dra i et 
av ”håndtakene” (2) rundt utsnittet 
 
d. Når du er fornøyd, klikk på knappen til venstre over 
bildet (3) og beskjæringen er gjort. 
 
e. Klikk på knappen Lagre (4) under bildet. Utsnittet 
blir nå lagret som en egen fil i Mediabiblioteket og 
det opprinnelige bildet beholdes som egen fil. 
 
 

Som nevnt på ovenfor så er det i høyre del av samme skjermbilde verktøyer for å beskjære eller redigere 
størrelsen av bilder - se figuren nedenfor.  
 
Slik ser en av boksene Skaler i høyre del av skjermbildet ut: 

Utklipp av bilde 
Etter at bildeutsnittet er bestemt, som på figuren over, så ser det slik ut 
i høyre del; under Utklipp av bildet (1) vises nå størrelsen av utklippet i 
piksler - her 710 x 315. Dersom ønskelig kan disse verdiene endres her. 
Dersom ønsket størrelse er kjent i antall piksler så kan således beskjær-
ingen foretas herfra også. 
Her kan også settes inn proporsjoner for utsnittet, eks vis 1x1 eller 1x3 
dersom det er ønsket. Disse kommer til anvendelse når du etterpå drar 
ut rektangelet. (Ref side 30 - skalere; størrelse). 
 
Under Skaler bilde (2) kan størrelsen av bilder reguleres - jfr. side 30 
om størrelse; skalere. 
Dersom du har lastet ned et unødig stort bilde kan dette endres herfra. 
Skriv inn en ny verdi i en av rutene og den andre endres automatisk 
proporsjonalt. Formen på bildet beholdes altså. Originalstørrelsen er 
også oppgitt her.  
Avslutt med å klikke på knappen Skaler. 
 
Innstillinger  (3). Her kan det bestemmes hvilke bildestørrelser som 
endringer skal virke på. Normalt bør en her velge Alle bildestørrelser. 
 
Hjelp underveis finnes under spørsmålstegnene bak hver overskrift. 
 

 Merknad. I tillegg til de muligheter for justeringer som er beskrevet 
her finnes det også noen alternativer for å redigere etter at bildet er 
satt inn i teksten. Det gjelder plassering, størrelse og bildetekster. Det 
beskrives i neste avsnitt. 

 

1 

2 

3 
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Innsetting av bilder på nettstedet 
I avsnittet Bruk av bilder (side 31) er det beskrevet hvor bilder kan benyttes på nettstedet. I dette avsnittet 
fokuseres det på hvordan bilder settes inn og plasseres. I avsnittet Redigering og klargjøring av bilder er det 
beskrevet hvordan bilder kan tilpasses formålet, redigeres og klargjøres. Alt ligger nå til rette for å sette 
bildene inn i forskjellige sammenhenger på nettstedet, og det vil dette avsnittet omhandle. 
 
Innsetting på Sider. Under hovedfunksjonen Sider, verktøyet Legg til ny side er det en knapp på malen, like 
over verktøylinjene som heter Legg til media - se eksempel side 14 i avsnittet sider. Denne knappen benyttes 
til å hente og plassere bl. a. bilder i tekst o. a. : 
 
1. Skriv tittelen på siden - se rutinen på side 14. 
2. Klikk på Publiser - lagrer siden. 
3. Velg evt Forelder til siden - beskrevet på side 14. 
4. Skriv inn evt. overskrift på artikkelen - ikke alltid nødvendig; vurder bildeplasseringen.  
5. Klikk på Legg til media - plasser først skrivemerket der bildet skal være. Skal det 

stå først så legg inn bildet og skriv deretter teksten. Skal 
bildet være inne i teksten så vent til teksten er på plass. 

6. Velg bilde - klikk Sett inn på side - knappen står nederst i høyre hjørne på skjermen. Bildet 
dukker opp på siden.  

6. Klikk på bildet - tilpass størrelse og plass - se beskrivelsen i figuren nedenfor (rød skrift). 
 
Slik justeres og plasseres bildet: 

Figuren viser når bildet er innlagt på siden og det er klikket på det. Da dukker det opp en boks med knapper 
over bildet og håndtak rundt det for justering. Her vises hvordan man bruker håndtakene for å gjøre bildet 
mindre/større. Mens man drar i håndtakene vises også størrelsen i piksler (boks med svart bunn). 



35 

Boksen som kommer opp når det klikkes på det innsatte bildet har 6 knapper, slik: 
 

Med de fire lengst til venstre kan bildet plas-
seres til venstre, høyre, midt på eller ingen 
plassering (her er den valgt - har ramme rundt). 
Blyanten gir muligheter for redigering - se neste 
figur, og krysset fjerner bildet.  
 

Som vanlig kan man se beskrivelsene for den enkelte knapp ved å holde musepekeren over.  
 
Redigering via blyanten. Når det klikkes på blyanten i knapperekken over kommer dette bildet opp: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flere bilder sammen. Det kan legges inn flere bilder på samme side, ved siden av hverandre eller under 
hverandre. Tekst kan også legges inn. Dette går greit ved få bilder. Er det mange bilder anbefales det å 
benytte Bildegallerier (del IV) - (Gmedia Gallery). Slike kan også settes inn i teksten ved å bruke knappen 
Gmedia som står ved siden av Legg til media. Se mer om bildegallerier i neste del. 
 
 Flere ved siden av hverandre - sett inn bildene ett for ett, juster størrelsen og plasser til venstre. Bildene 

bør lages noenlunde like store og ikke ha tekst utenfor. Må det brukes tekst så legg inn Bildetekst på det 
enkelte (passer eks. vis fint for bilder av styret). Ved normale størrelser kan det plasseres 4-5 bilder på 
samme rad. Tekst kan evt. legges til før eller etter bilderaden. 

 Flere under hverandre. Sett inn bildene ett for ett, juster størrelsen og skriv inn evt tekst utenfor eller 
som bildetekst. Flytt skrivemerket med Enter-knappen slik at neste bilde kommer nedenfor. Alle justeres 
til venstre, men de kan også plasseres i midten eller til høyre dersom det er ønskelig. 
Se eksempel på neste side. 
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Eksempel på plassering av to bilder under hverandre. Først vises oppsettet på Kontrollpanelet, deretter 
hvordan det ser ut på nettstedet. Bruk Enter-knappen til å regulere avstander og plasseringen. 

 

Gode råd om bilder! 
 
1. Husk å trykke Lagre eller Oppdater etter 
hver handling! 
 
2. Ikke sett inn for mange bilder i teksten; 
ved mange - bruk Bildegallerier. 
 
3. Alle bilder har en lenke som gjør at en 
kan se større utgave - ikke lag bildene store 
og overdøvende. 
 
4. Klargjør bildene mest mulig på PC-en. 
 
5. Følg gjeldende regler for publisering av 

bilder - innhent nødvendige tillatelser når 

det kreves. 

6. Ikke legg inn for store bilder - 800 x 600 
piksler holder for skjermbruk. 
 
7. Håndteringen av bilder i tekst går enklest 
dersom teksten skrives ferdig først, 
deretter formateres teksten og bilder 
legges inn. 
 
8. Bruk klare og skarpe bilder uten alt for 
mye innhold - beskjær så hovedhensikten 
med bildet kommer tydelig frem. Dårlige 
bilder bare ødelegger inntrykket av 
nettstedet. 
 
9. Det er smart å angi hvem som har tatt 
bildet. Særlig gjelder dette dersom du har 
benyttet et bilde fra noen som du ikke 
kjenner så veldig godt. 
 
 

 
Innlegging på andre steder. Ovenfor er innsetting på sider behandlet. På andre steder gjøres det slik: 
 

 I widgeter. Boksen for redigering av widgeter har egen knapp for å velge bilde - se side 25. 
 

 I kalenderen. Som på Sider - se del 5 - Kalender 
 

 I bildekarusellen. Settes inn med egen metode - se side 21 - Bildekarusell. 
 

 I bildegallerier. Egen prosedyre beskrevet i del 4 - Bildegallerier. 
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Del IV: Om Bildegallerier    

Generelt 
Med Bildegalleri forstår vi i Word Press (og mange andre steder) en samling bilder, oftest knyttet til en eller 
flere bestemte hendelser, som publiseres på nettet. Bildene lastes ned til et eget bibliotek på nettstedet, 
maken til Mediabiblioteket, og lagres i album. Albumene har altså her et lagringsformål ikke så ulikt dine 
egne album der hjemme - og du må ta dem frem og slå opp for å vise frem bildene. 
Ut fra disse albumene lages det så bildegallerier, bestående av ett eller flere album, som kan legges ut på 
nettstedet. Bildene presenteres som slideshow der skifte av bilder skjer automatisk (slideshow), eller en kan 
bla manuelt (imagebrowser). Bildene som benyttes kan være i formatene jpg, jpeg, gif eller png. 
 

Bildene bør være redigert og klargjort på forhånd - se del III; Om bilder der dette er nærmere omtalt. Det er 
imidlertid mulig å gjøre dette etter at bildene er lastet ned i biblioteket. Dette er beskrevet nedenfor. 
 

Gmedia. Verktøyet som benyttes for å lage og legge ut bildegallerier heter Gmedia og finnes i hovedmenyen 
på Kontrollpanelet slik figuren nedenfor viser. Gmedia har som en ser 12 undermenyer som vises når 
musepekeren leggs over teksten - se bildet. Menyene er beskrevet på figuren. 
Utsnitt fra kontrollpanelet: 
 

  
 
Her er musepekeren lagt over ordet Gmedia (blå skrift) i den venstre kolonnen. Lengst til høyre er 
forklaringene til undermenyene i den midterste kolonnen. Disse undermenyene vil vises når Gmedia åpnes. 
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Ved å klikke på Gmedia åpnes bildebiblioteket Gmedia Library - se figuren nedenfor. I venstre kant av bildet 
ses igjen de 12 undermenyene, d.v.s. at en trenger ikke gå tilbake til hovedmenyen underveis. Det vil nå bli 
forklart og vist hvordan gallerier lages og legges ut på nettstedet. Underveis vil bruken av de enkelte 
undermenyer forklares nærmere. 
 
Prosesstrinn underveis er: 
 Tenk gjennom hvordan galleriet skal være, bildeomfanget og rekkefølgen av bildene 
 Velg ut og klargjør bildene (bør ikke være større enn 800 x 600 piksler for å få med hele bildet) 
 Lag et album 
 Lag galleri 
 Legg ut galleriet på nettstedet. 

 
Klargjøring og redigering av bilder er behandlet i del 3 og vil ikke bli tatt med her. 
 

Slik lages et bildegalleri 
 

1. Åpne Gmedia - biblioteket Gmedia Library åpnes, og kan da se ut som på figuren nedenfor. Merk at første 
gang det åpnes (før noe er lagt inn) vil det ikke vises noen bilder eller tekster til disse. 

 
Som i Mediabiblioteket vises her en oversikt over alle bilder som du har lagt inn, ordnet albumvis og i 
stigende eller synkende rekkefølge avhengig av hva du har valgt - bla evt nedover for å se alle. 
 
Til venstre er menyen med de samme lenkene som i forrige figur. Til høyre er en boks inndelt i tre kolonner. 
Av figuren vises det at bildet står i venstre kolonne. I midten er det oppgitt en del fakta om bildet, herunder 
bildeteksten som står i den grå boksen like under bildets nummer og tittel. En ser også albumnavn. Kolonnen  
til høyre inneholder faktainformasjon om det enkelte bilde. Helt på toppen er det ikoner som kan brukes til å 
dele, behandle og slette bildet. De viktigste for oss er Edit data og Edit image. Legg også merke til at her kan 
bilder strykes (Delete). Med Edit data kan en bl a legge inn eller justere bildeteksten. 
Med funksjonen Edit Image (rediger bilde) kan det gjøres grunnleggende redigering av bilder. Det er hendig 
men en må vite hva en gjør. Anbefalingen er å gjøre dette på PC-en før bildet lastes inn. 

Legg musepekeren over ikonene for å se hva de gjør. 
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2. Lage album.  
Forutsatt at du nå har gjort trinn 1 og 2 i prosessen (se forrige side) er det nå klart til å lage et album og legge 
inn bilder der. 

 

Å lage nytt album. Det er smart å lage albumet først og deretter fylle inn bilder, men det går an å gjøre det 
omvendt også. Redigering av eksisterende album behandles til slutt i avsnittet. 
 klikk på Albums i menyen og ovenstående bilde kommer opp. Herfra kan du redigere eksisterende 

albumer og lage nye. Beskrivelsen står med rød skrift i bildet 
 Skriv navn på albumet; bruk korte navn.  Bilder og album gis alle eget ID-nr - ID; lages automatisk 
 Skriv en forklaring om hva dette albumet viser; - kommer ikke til å vises på nettstedet 
 Velg sorteringsgrunnlaget; - bruk gjerne ID som står der.. 
 Velg rekkefølge i sortering; - bruk stigende (ASC) - ikke så viktig dersom du har få album 
 Behold status Public - med mindre du ønsker bare å lage en kladd først 
 Sjekk riktig person som produsent - vanligvis deg selv; står der fra start 
 Klikk blå knapp Add New Album. 
 

Legge inn bilder. Albumet er nå lagret og vi er klar til å legge inn bilder - se figur neste side. 
 Klikk på menyen Add/Import files (Legg til/importer bildefiler) 
 Velg fanekortet Upload Files - er vanligvis valgt på forhånd 
 Under Title velg Filename (filnavn) 
 Under Status - bruk det som står der med mindre du har spesielle ønsker; følger Albumet 
 Under Assign Categori - velg evt en kategori fra lista dersom du finner det ønskelig 
 Under Add to Album (legg til i album) - åpne lista med pilen og velg det albumet du laget 
 Under Add Tags (legg til stikkord) - sett inn evt merkelapp, stikkord for evt søk senere. Skriv inn korte og 

mye brukte ord i albumet, adskilt med komma, for å lette søk på nettstedet. Kan utelates.  
 Trykk på knappen Add Files - nederst, midt på bildet (under boksen Select files) 
 Utforskeren på din PC åpnes; finn mappa der bildene ligger og merk bilder som skal med. Klikk Åpne og 

miniatyrer av bildene dukker opp i boksen Select Files. Sjekk at alle ble med og gå tilbake og klikk på de 
som evt mangler. Når alle er på plass klikk Start Upload - nederst på siden.  
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Vent til alle er lastet opp. Du kan følge prosessen på skjermen. Der vises det hvilke som er lastet opp, 
hvilket bilde som er under opplasting og når alle er på plass og merket med hake i øvre, høyre hjørne. 
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Nå har du opprettet et album og lagt inn bilder i det. Det vil nå ligge lagret her for senere bruk.  
Det er mulig å legge til flere bilder i de lagrede album. Bruk menyen Add Files, velg albumet der bildet skal 
inn, bruk samme knapp som sist (har nå annen tekst) og last opp bildet.  
Album som det ikke lenger er bruk for kan slettes under Albums - se side 39. 
 

Redigering av album kan skje fra Albums. I den nederste delen av figuren på side 39 er alle lagrede album 
listet med navn og miniatyrer av bildene. Like foran rekken av bilder er det fire ikoner, eller knapper om du 
vil. Med den øverste kan du dele bilder via e-post til noen. Vedkommende vil da kunne se alle bildene.  
Den første fra venstre i rekken under viser antall bilder i albumet, den andre gjør det mulig å filtrere under 
søk. Den siste knappen er for å slette hele albumet. For å kunne endre rekkefølgen av bildene må du først 
åpne Albumet ved å klikke på det. Du får da opp en boks som heter Edit Album: (albumets navn). I øverste 
del av bildet må du endre Order gmedia til Custom.  Men da må du selv legge alle bildene i riktig rekkefølge. 
Den øverste delen av boksen har vinduer som du kjenner igjen fra da albumet ble laget. Du kan her gjøre 
endringer og legge inn bildetekst som vil synes på skjermen når bildet vises.    
I den nederste delen av Edit album:… finner du alle bildene i albumet og her kan du redigere dem ett for ett: 
 

 

Alle bildene har en rute nede i høyre hjørne. Klikker du i den merkes bildet og får en blå ramme. Ønsker du å 
slette noen bilder så merker du dem (den blå knappen øverst viser hvor mange du har merket). I ruta Action 
velger du nå Delete selected items(slett valgte bilder). 
For å gjøre endringer i bildet; legg musepekeren over det og det kommer opp en ikonrekke under bildet.  
Disse ikonene er lenker for å:  

 dele bildet med noen - sende med e-post 

 Edit data (redigere bildedata) - derfra kan også selve bildet redigeres eller evt. slettes 

 Edit Image (redigere bildet) gir en masse muligheter, både enkle og mer kompliserte for å redigere 
selve bildet - klikk og prøv. 

 View Original viser originalbildet i riktig størrelse 

 Meta Info - tekniske data for bildet da det ble tatt. Mest for spesielt interesserte! 

 Lage en kopi eller Delete - her kan bildet slettes. 
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3. Lage galleri 
Nå er album laget, bilder hentet inn og album evt administrert og redigert. Alt skal dermed være klart til 
neste trinn i prosessen - Lage bildegalleri for deretter å kunne vise det frem på nettstedet.  
 

a. Klikk på Galleries (her lages og redigeres gallerier) - vinduet Gmedia Galleries åpnes: 

 

Herifra kan det lages nye gallerier ved å bruke den blå knappen Create Gallery - se øverst i bildet. Under 
denne knappen vises det nå en liste over eksisterende gallerier (dersom du hadde noen). Øvrig tekst viser 
fakta og opplysninger for det enkelte galleri. Lengst til høyre er det øverst ikoner for å dele galleriet med 
noen, redigere galleriet eller slette det. I tillegg finnes det tekst som viser brukt modul og en del andre fakta. 
Ved å klikke på navnet på et av galleriene kan du nå også redigere eksisterende gallerier.  
 
b. Klikk på knappen Create Gallery - vinduet Choose Module for Gallery (velg modul for galleriet) åpnes.  
Velg modul for ditt galleri ved å klikke på blå knapp Create Gallery i det galleriet du velger. Boksen lukkes. 
Her har du 5 valg hvorav de tre øverste gjelder bilder: 

 Phantom - her vises alle bildene som miniatyrer i et rutenett. For manuell blading. 
 Photo Mania - (beskrivelsen er under arbeid) har slideshow, bildeskift hvert 7 sekund. 
 Cubic Lite - bildene presenteres i en cube (terning), klikk for å se bilder, manuelt skifte. 

 

Phantom har bare manuelt bildeskift. 
Photo Mania er en auto-play modul som gjør at bildene skifter av seg selv som et slideshow. Du kan gjøre 
visse innstillinger her, eks vis endre skiftehastighet. Fast innstilling er 7 sekunder.  
Cubic Lite har alle bildene samlet på en roterende terning. Se bilder ved å klikke på ett, Skift manuelt.  
 

Klikk på lenken Modules i menyen lengst til venstre på bildet. De kan du se en demonstrasjon av hvordan det 
hele ser ut - trykk på knappen View Demo.   
 

c. Når modul er valgt ved å klikke på den, kommer det opp et bilde der detaljene om galleriet kan settes inn. 
Fyll ut rutene på toppen; galleriets navn og forfatter. Status bør være Public slik det står. Resten kan overses. 
Klikk på den grønne knappen Build Query. Drevne datafolk kan her organisere detaljert utseende av galleriet 
på mange måter, men du kan trygt bruke de faste verdiene som står der. De eneste du bør legge inn er: 
- i ruta Albums:  åpne og klikk på de album som skal være med i galleriet. Vanligvis bare ett 
- i ruta (IN) Categories: dersom du benytter kategorier kan du plassere galleriet i en kategori her 
- i ruta Author: klikk og velg forfatter; vanligvis bare deg selv 
- i ruta Order: velg rekkefølge for bildene ASC eller DESC (stigende eller synkende) - normalt ASC 
- i ruta Order by: velg Filename eller Title avhengig av hvordan du har arrangert bildene. 
Avslutt med å klikke på den blå knappen Build Query øverst i bildet. Se resultat i ruta Query Args. 
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Du er nå tilbake på siden for oppsett av galleriet og er ferdig med den øverste delen. Nederste delen av siden 
har overskriften Module Settings, og her kan du foreta noen innstillinger for selve modulen i dette galleriet. 
 
For modulene Phantom og Cubic Lite er det ikke behov for å gjøre ytterligere innstillinger. Du bør benytte de 
innstillingene som står der fast. Endringer er bare for spesialister! 
For Photo Mania bør du hake av for valget Autoplay on Load (et stykke ned på siden). Det sørger for at auto-
matisk visning av bildene (slideshow) starter med en gang galleriet åpnes. Haker du ikke av her så må bilde-
skifter foregå manuelt. 
På linjen under kan du velge hvor lenge hvert bilde skal vises - se ruta Slideshow Delay. Den faste verdien er 
her 7 sekunder (angitt som 7000 millisekunder). Den er passe og bør normalt beholdes. Dersom du skal 
endre den så husk å oppgi tiden i millisekunder. 
 
Husk å klikk på knappen Save øverst på siden når data er lagt inn. Dermed har du nå laget et bildegalleri av 
ett eller flere album, bestemt hvordan det skal se ut og hvordan det skal vises. Dermed er det klart til å 
legges ut på nettstedet eller benyttes i artikler om samme emnet. 
 
Justeringer. Skulle det oppdages feil ved bilder eller gallerier, eller man ønsker å gjøre om enkelte innstil-
linger, kan det gjøres både i album og gallerier. 
For å justere bilder eller album; velg Albums i menyen til venstre, velg riktig album i oversikten som kommer 
opp og gjør ønskede endringer. Skal et bestemt bilde justeres så klikk på det og foreta justeringer med 
ikonene under bildet. I ruta Description kan det legges inn tekster til bildene som vil vises på skjermen. Lukk 
vinduet når endringene er gjort ved å klikke utenfor selve boksen. For å slette bilder sett en hake i ruta 
nederst i høyre hjørne av bildet og velg Delete i ruta Action. Album fjernes fra lista på samme måte.   
Tilsvarende kan det gjøres justeringer i bildegallerier ved å velge Galleries i menyen og deretter velge det 
galleriet som skal endres. Gallerier kan fjernes fra lista over gallerier; hak av i ruta til venstre og Delete. 
 

De fleste ting kan endres med de verktøyer som nå er presentert; stryke og legge til bilder i albumer, 
redigere bildene og deres rekkefølge, fjerne bilder i gallerier og endre innstillinger for fremvisning.  
 

4. Om å publisere bildegallerier 
Overalt hvor malen for å lage sider benyttes kan du legge inn bildegallerier - i Innlegg, Sider og Hendelser 
(kalender). De kan ikke benyttes i widgeter eller i bildekarusellen (som i seg selv er et bildegalleri egentlig). 
Alle disse stedene vil du finne en knapp Gmedia, ved siden av Legg til media for Mediabiblioteket ditt. 
  
I tillegg kan det legges inn en egen meny i Høyremenyen som heter Bildegallerier. Her kan det legges inn 
egne sider for bildegalleriene slik at de kan ses på uten å åpne andre sider. Dette kan gjelde bildeserier som 
er mer varig og ikke er praktisk å knytte til bestemte artikler på sider - se eksempel på elverum.kiwanis.no. 
 

Utlegging av bildegalleri. Lag en side for hvert enkelt galleri på den vanlige måten - se s. 14 m.fl.  
Velg Legg til ny under sider på hovedmenyen. Skriv inn navnet på galleriet som tittel på siden. Klikk så på 
knappen Gmedia, Gmedia Gallery åpnes og du kan velge det aktuelle galleriet ved å klikke på det. Klikk på 
knappen Insert into post (tilsvarer Sett inn på side når du velger filer fra Mediabiblioteket). Følgende tekst 
blir nå lagt til i tekstfeltet på siden - [gmedia id = xx]. I stedet for xx vil ID-nummeret for galleriet bli satt inn. 
Dette vil på nettstedet være lenken som åpner bildegalleriet. For å gjøre det hele forståelig for leserne bør du 
skrive inn navnet på galleriet foran lenken, eller en forklarende tekst. Du kan også skifte linje etter lenken og 
legg inn mer tekst på siden som vil vises under bildene på nettstedet. Klikk Publiser!! 
 

Legge inn bildegalleri i ”Høyremenyen”. Som nevnt ovenfor er det laget en egen meny i boksen til høyre på 
forsiden av nettstedet med navnet Bildegallerier. Du kan legge ut bildegallerier som underlenker til denne 
ved å utnytte Høyremenyen (Right). Lag en side for aktuelt galleri som beskrevet før, velg Bildegallerier som 
”forelder” til siden - se side 14. Trykk publiser. 
Gå til Utseende på hovedmenyen og velg Menyer. Følg nå samme prosedyre som er beskrevet på side 15-16. 
Du skal nå velge Høyremeny, klikk på Sider og merk aktuell side med hake og trykk Legg til i meny. Lagre 
menyen til slutt slik du er vant til. Tittelen på ditt galleri vil nå dukke opp i Høyremenyen under Bildegallerier 
og leserne vil kunne se bildene ved å klikke på denne lenken. Sjekk evt ved å benytte Vis nettsted. 
 



44 

 Merknad: Prosessen for å lage og legge ut gallerier kan synes lang og kronglete, og kanskje finner du det 
vanskelig også. Men her er det tre ting som gjelder: 
 

 Sett deg grundig inn i verktøyet - bruk beskrivelsen her i boka. 
 Når du kjenner verktøyet så trenger du likevel en liste med stikkord for å arbeide, og den lista finner du 

nedenfor - eller i vedlegg 11.  
 Bruk stikkordslista helt til du gjør dette uten hjelpemidler. 

 
Programmet Gmedia Gallery inngår ikke i standardoppsettet for vårt tema.  

Det er et ekstra tillegg som er lagt inn. Derfor er ikke teksten oversatt til norsk. 
  

Stikkordsliste for Bildegallerier 
 
1. Planlegg galleriet - hvordan, hvor og med hvilke bilder. 
 
2. Velg bilder og klargjør dem - max størrelse 800 x 600 px for å unngå at programmet beskjærer bildene. 
 
3. Lag album først - klikk på Albums, legg inn data og innstillinger - klikk Add new Album. 
 
4. Legg inn bildene i albumet - bruk Add/Import files - legg inn innstillinger og fakta - velg bilder og klikk Start 

Upload - vent til de er opplastet. 
 
5. Lag et galleri ved å åpne Galleries  

- Trykk Create Gallery 
- Velg modul ved å klikke på den  
- Sett inn data for galleriet, modulen og koble det til riktig album(er) 
- Trykk Save. 

 
6. Legg ut galleriet på nettstedet 

- Lag en side for galleriet. Dersom det skal i Høyremenyen velg forelder Bildegallerier 
- Dersom det skal være på en annen side, velg knappen Gmedia for å legge det inn som lenke. 

 

Modulene 
Disse er kort behandlet på side 42. Her følger noen flere detaljer i sammendrag. Gmedia Gallery er en ekstra 
funksjon i og tillegg til vårt tema (altså ikke fast del). Den er derfor ikke oversatt til norsk. Dette er en gratis 
versjon og brukere må ikke forsøke å laste ned andre versjoner eller moduler - kontakt webmaster evt. 
For alle modulene gjelder at når et galleri åpnes (bruk Galleries og trykk på navnet) kan du se alle 
innstillinger og en visning for hvordan bildene vises i hvert galleri.  
Innstillinger for fremvisning kan gjøres for alle modulene og tid for skifte kan gjøres for en av dem. 
  
Menyen Modules i Gmedia Galleries inneholder i alt 5 moduler (sjekk på kontrollpanelet): 
 
1. Phantom Bildene vises som miniatyrer i et rutenett. Fremvisning er manuell (Imagebrowser). 

Bildetitler og tekst kan legges inn, vises under bildene. Har knapp for deling på sosiale 
medier. Fremvisning ved å klikke på det første bildet, deretter bruk piler i v/h kant eller 
klikk på bildet i kanten til venstre eller høyre. Kan også bruke piltastene på tastaturet.  

 
2. Photo Mania Auto slideshow eller manuell fremvisning. Ikke mulig med bildetekster, men kan se 

filnavnet (klikk Info).  
 
3. Cubic Lite Bildene er samlet i en kube/terning som roterer/kan roteres med musa. Ved å klikke på et 

bilde åpnes det en bildefremvisning med manuelt skifte av bilder. 
 
4. Øvrige  I tillegg til bildemodulene finner vi Music player og Video player - disse blir ikke beskrevet 

her inntil videre. Mangler dokumentasjon. 
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Spesielle momenter 
Alle modulene har delefunksjoner til sosiale medier og knapper for Likt og Sett. Alle tre har forklarende 
tekster plassert i bunnen; men litt forskjellige løsninger. På alle modulene er det mulig å skifte bilde med 
museklikk. Alle kan også vises på Ipad og mobiltelefon. 
 
Cubic Lite har i tillegg til en funksjon der man kan snu på terningen med musepekeren. 
På denne modulen må en dobbelklikke på kuben for å åpne et bilde. 
 
IOs Application er en undermeny på Gmedia Gallery. Der angis det en app som må lastes ned fra App Store 
for å kunne styre Gmedia fra en Iphone. 
 
På Ipad vil det kunne oppstå problemer med automatisk bildeskift, men en kan se galleriene der. 
 
WP Media Library finnes nederst blant undermenyene. Dette gir tilgang til Mediabiblioteket ditt for å hente 
bilder derfra når det er aktuelt.  
 

Merknad! Verktøyet Gmedia Gallery gir mange muligheter når det gjelder oppsetting og fremvisning av 
bilder. Det er da viktig å lære seg verktøyet, og eksperimentere og studere mulighetene. 
 
Her er også moduler for å vise video, spille musikk og lage fancy fremvisninger. Det minnes imidlertid om at 
både lyd- og videofiler kan lastes ned til Mediabiblioteket, legges inn på sider og spilles/ses derfra. Eksempel 
på dette finner en på KIDNs nettsted når det gjelder Kiwanishymnen og under lenken Visjon og verdier - 
Visjoner (se video om Kiwanis).  

 
Slik kan åpningsbildet se ut ved bruk av modulen Cubic Lite: 
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Del V: Om Kalender 

Innledning 
Denne delen omhandler oppsett og innlegging av hendelser/aktiviteter i en kalender på nettstedet. Dette er 
en egen funksjon i hovedmenyen på Kontrollpanelet og heter Hendelser. Kalenderen er et meget allsidig, 
hendig og godt verktøy som gir mange muligheter for å informere om det meste. Her kan aktiviteter legges 
inn med tekst, utredninger, bilder, dato og sted og kart dersom det er ønskelig. 
Kalenderen er lagt inn som egen lenke i boksen til høyre på nettstedets frontside og er derfor lett tilgjengelig 
for medlemmene - både på åpne og lukkede sider. Her er flere valg for fremvisningsmåter av kalenderen, og 
det er god plass for ekstra informasjon om hendelsen. Se eksempel på KIDNs nettsted. 
Funksjonen er en gratis, ekstra funksjon utenfor temaet og er bare delvis oversatt. 
 

Bruk av kalenderen 
Finn lenken Kalender under Hurtiglenker i Høyremenyen på forsiden, klikk og kalenderen åpner seg. Her er 
et eksempel fra District Nordens nettsted (utsnitt): 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som standard åpning vises liste over Kommende hendelser, men du kan velge annen visning. For å se 
tidligere hendelser bruk knappen nederst til venstre på siden; nederst til høyre går det motsatt vei. 
 

Diverse funksjoner: 
 

1. Søkefunksjon - grått felt øverst i kalenderen. Her kan det søkes på Dato, Ordsøk eller Sted; 
klikk og skriv inn/velg hva du søker - deretter klikk på Finn hendelser. 

 

2. Kalendervisning - til høyre i det grå feltet øverst. Klikk i feltet og velg visningsform. 

 
3. Se hendelser - bla nedover til du finner den du søker. For å se alt om en hendelse - klikk på 

navnet eller Find out more. For steder kan du også evt se et Google-kart. 
 

Kalenderen har et bredt spekter av muligheter som vil kunne være en verdifull informasjonskilde for 
klubbens medlemmer - og andre. Det er opp til webredaktøren og klubbens ledelse å benytte denne kilden 
og gjøre den interessant for medlemmene. 
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Legg inn hendelser 
Hendelser legges inn på samme måte som sider - imidlertid inneholder malen for innlegg av en hendelse 
mange funksjoner så du må bla nedover siden for å legge inn de enkelte opplysninger. HUSK ALLTID Å LAGRE 
ETTER INNLEGGING! - OG KALENDEREN LEGGES UT NÅR DEN LAGRES! - altså likt med Innlegg. 
 

Slik gjør du: 
 
1. Klikk på Hendelser - finnes i hovedmenyen. Akkurat som for Sider åpnes det nå en oversikt over 

innlagte hendelser, med stort sett de samme muligheter 
 
2. Velg Legg til ny - finnes i menyen eller øverst på siden Hendelser. Toppen av siden som åpnes er 

lik den som gjelder Ny side. Skriv inn tittel på hendelsen og evt sett inn bilde, 
bildegalleri eller tekst i tekstfeltet (samme måte som for sider).  

 
3. Bla nedover siden - videre nedover finnes det nå flere felter der du kan legge inn data og info. Her 

kommer beskrivelsen slik de ligger i rekkefølge. 
 
4. Tid og dato - (time and date). Legg inn opplysningene. Klikker du for heldags hendelse 

forsvinner tidsrubrikken i de to neste linjene. Tips: Bruk heller samme dato for 
start/slutt og legg inn tider. 
For å legge inn dato - klikk i rubrikken og månedskalendere kommer opp. Klikk 
på riktig dato for å legge den inn. Dette er likt for både startdato og sluttdato. 
(Gjentatte, faste hendelser kan ikke legges inn i denne versjonen). 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 Figuren: Eksempel på innlegging av dato. Her er det klikket i datoruten og 6/8 er 
valgt og merket i kalenderen som kom opp. Kan se annerledes ut i nyere utgave. 

 
5. Sted (lokasjon) - Tidligere innlagte steder er lagret og kan hentes frem i den første rubrikken. 

Innlegging av nytt sted kan skje i de neste, og blir lagret for evt senere bruk. 
 
6. Arrangører - Velg fra lista over lagrede, eller legg inn ny. 
 
7. Hendelse Hjemmeside - Legg inn adressen til eget nettsted, evt annet for selve hendelsen. Husk at 

hjemmeside for Sted er lagt inn tidligere under Sted. 
 
8. Hendelse Kostnad - legg inn valutasymbol eks vis NOK eller kr. - velg plassering av symbolet. 

Dersom det er kostnader for å delta kan det legges inn i egen rubrikk. 
 
9. Tilleggsfunksjoner - de fleste av disse er lite aktuelle å bruke, kanskje bortsett fra Diskusjon. Bør 

ikke hakes av da medlemmene har andre muligheter og ønske om kommentarer 
fra samfunnet for øvrig bør vurderes nøye.  
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Del VI - Vedlegg 

 
Denne delen inneholder i hovedsak såkalte Hurtiglister. Dette er kortfattede lister for arbeidet på nettstedet 
og med funksjonene i Kontrollpanelet. 
Listene er ment for de som etter hvert håndterer verktøyet rimelig bra, men trenger en sjekkliste når noe 
skal utformes og legges ut. Da slipper man å lette blant annen tekst i selve håndboken.  
 
Utgangspunktet for listene er at man er pålogget og har Kontrollpanelet på skjermen. 
 
INNHOLD 
 
Vedlegg 1:   Skisse over systemet for KIDNs nettsteder og bruken av Word Press 
 
Vedlegg 2: Innlogging - hurtigliste 
 
Vedlegg 3: Laste ned filer til Mediabiblioteket - hurtigliste 
 
Vedlegg 4: Lage og publisere en side - hurtigliste 
 
Vedlegg 5: Lage et Innlegg - hurtigliste 
 
Vedlegg 6: Lage bildekarusell og legge inn/skifte bilder - hurtigliste 
 
Vedlegg 7: Widgeter; lage, aktivere og redigere - hurtigliste 

Vedlegg 8: Legge inn lenker i Hurtiglenker 

Vedlegg 9: Opprette brukere - hurtigliste 
 
Vedlegg 10: Innlegging av bilder på nettstedet; sider og andre steder - hurtigliste 
 
Vedlegg 11: Lage og legge ut bildegalleri - hurtigliste 
 
Vedlegg 12: Legge inn hendelser i kalenderen - hurtigliste 
 
Vedlegg 13: Verktøylinjer (under arbeid) 
 
Vedlegg 14: Justeringer i UberMenu (under arbeid). 
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Vedlegg 1 
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Vedlegg 2 

Logge inn 

Liste for innlogging på Word Press - wp-admin for administratorer m. fl. 

1. Åpne nettleseren skriv i adressefeltet: klubbnavn/brukernavn.kiwanis.no/wp-admin. 

Innloggingsboks åpnes. 

2. Skriv inn brukernavn bruk ditt eget brukernavn som webredaktør tilsv.  

3. Skriv inn passord bruk ditt eget passord som webredaktør tilsv. 

 Boksen som kommer opp velg Gå til kontrollpanelet og ditt brukersted åpnes. 

 

Ved behov se side 7. 

________________________________________________________________________________________ 

Ekstra 

Innlogging for å lese på nettstedet - gjelder medlemmer og andre. Webredaktøren bør passe på at alle 

medlemmer kjenner brukernavn og passord for klubbens lukkede sider. Mange husker ikke at både KIDN og 

klubben har Medlemssider - og mange blander derfor sammen brukernavnene og passordene. Understrek 

gjerne dette på et klubbmøte. 

Åpne nettsteder/sider: Åpne internett, skriv nettstedsadressen og klikk Enter - eks: elverum.kiwanis.no  
Her kan alle komme inn og lese. 
 
Lukkede sider (medlemssider): klikk på Medlemssider og logg inn med klubbens brukernavn og passord. 
Her kan bare medlemmer fra klubben komme inn og lese. 
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Vedlegg 3 

Mediabiblioteket 

Laste ned dokument, bilder og annet til Mediabiblioteket. 

 

1. Klikk på Media i hovedmenyen 

2. Velg Legg til ny - i menyen eller øverst på siden Mediabibliotek 

3. Klikk på Bla gjennom og velg fila som skal lastes over 

4. Klikk på knappen Last opp 

5. Vent til du ser miniatyrbilde av fila i oversikten - Husk grensa på 16 Mb. 

 

Merknad! Boksen ”Sett inn media” har øverst to faneark. Velg fanen Mediebibliotek for å sette inn bilder fra 

ditt Mediebibliotek. Velg fanen Last ned dersom du ønsker å laste ned filer fra din egen PC eller andre steder.  

 

 

Hele prosedyren er beskrevet på side 11. 
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Vedlegg 4 

Lage og publisere side 

Hurtigliste - Ved behov se sidene 14 - 18. 

Lage side 

1. Klikk på Sider i hovedmenyen 

2. Skriv inn Tittel øverst og trykk Publiser 

3. Velg Forelder - se i kolonnen lengst til  høyre 

4. Legg inn Media dersom det er ønskelig (bilde eller lenke til dokument o. a.) - side 14. 

5. Lag en overskrift dersom det er ønskelig - velg skriftstørrelse 3 

6. Skriv teksten i tekstfeltet - utnytt verktøylinjene til formattering 

7. Trykk Publiser. 

 

Legge ut/publisere siden  

1. Velg menyen Utseende og deretter Menyer, evt Tilpass (gir litt annen prosedyre) 

2. Velg den menyen siden skal ligge i (øverst på siden) 

3. Merk siden(e) du vil publisere i boksen Sider ved å hake av i ruta til venstre for sidenavnet 

4. Klikk på knappen Legg til i meny og siden(e) vil legge seg nederst i boksen Menystruktur 

7. Flytt siden(e) til riktig plassering i menyoppsettet - dra med musa. NB! Husk nivåplassering !  

8. Sjekk evt. på nettstedet at plasseringen stemmer i menyene. (Ved Tilpass - se bildet til høyre) 

9. Klikk på Lagre meny - øverst eller nederst i høyre kolonne (Menystruktur). 

10. Sjekk evt at det ble riktig ved å se på nettstedet. HUSK: så lenge du er innlogget får du bare se lukkede 

sider. Åpne evt nettstedet i annet vindu og sjekk der. Du kan også sjekke siden ved å klikke på Vis side. 
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Vedlegg 5 

Lage Innlegg 

Hurtigliste - ved behov se evt sidene 19 og 20. 

 

1. Velg Innlegg i hovedmenyen 

2. Klikk Legg til nytt 

3. Skriv tittelen 

4. Legg inn evt bilde eller bildegalleri 

5. Skriv inn ingressen  

6. Klikk Sett inn mer-skille 

7. Skriv resten av teksten og legg inn evt flere bilder 

8. Klikk Publiser 

 

Innlegget publiseres på nettstedet så fort du har lagret det. 

 

Fjerne innlegg: 

1. Klikk Innlegg 

2. Legg musepekeren over innlegget i oversikten på siden som åpnes  

3. Velg Flytt til papirkurven 

 

Innlegget er nå fjernet fra forsiden og kan ikke hentes opp igjen! 
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Vedlegg 6 

Bildekarusell  

Hurtigliste - Ved behov se side 21 der dette er detaljert beskrevet. 

Legge inn bilde i karusell 

1. Klikk Carousel i hovedmenyen 

2. Velg Add New 

3. Skriv tittel på bildet 

4. Klikk Bestem fremhevet bilde - til høyre nederst 

5. Velg bilde 

6. Klikk Bestem fremhevet bilde enda en gang - bildet vises like over knappen du klikket på 

7. Klikk Publiser 

8. Sjekk på nettstedet at bildet er på plass. 

 

Innstilinger for karusellen er omtalt på side 21 
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Vedlegg 7 

Widgeter 

Hurtiglister for håndtering av widgeter - ved behov se sidene 23 - 26 

Aktivere widgeter 

For å aktivere en widget, dra den til sidekolonnen eller klikk på den. For å deaktivere en widget og slette 

innstillingen, dra den tilbake. 

1. klikk på Utseende i hovedmenyen og vel widgeter 

2. Velg ønsket widget, legg muspekeren over den, trykk ned venstre museknapp og dra den til høyre 

3. Slipp den på rett plass i høyre kolonne 

Nå ligger den i hovedkolonnen til høyre, klar til å bli redigert. 

 

Redigere widgeter 

1. Åpne widgeten ved å klikke på den lille pilen i høyre kant av boksen. 

2. Klikk Select an image (velg et bilde) 

3. Velg ønsket bilde og klikk på det.  

4. Skriv tittel på widgeten 

5. Skriv inn tekst - husk at den bør være kort og fyndig 

6. Legg evt inn en lenke til en side om emnet - hent gjerne ”Permalenke” (hent den fra siden selv) 

7. Velg bildestørrelse - bruk Custom i boksen Size for selv å regulere størrelsen 

8. Du kan regulere høyde og bredde med håndtak på bildet; eller skrive inni rubrikkene Width og Hight 

9. Velg plassering av bildet i Align 

10. Klikk Lagre. 

 

 

Husk at du kan redigere widgeten dersom du oppdager feil når du sjekker hvordan den ble!  
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Vedlegg 8 

Hurtiglenker 

 Om å legge inn lenker til Hurtiglenker i høyremenyen - ved behov se side 26 

1. Åpne Utseende fra hovedmenyen 

2. Velg Tilpass og deretter Menyer. (Her kan velges Menyer direkte i Utseende - (gir litt annen prosedyre) 

3. Velg Høyremeny ved å klikke på den - innholdet vises i kolonne til venstre 

4. Klikk på ”Legg til elementer” nederst i menyoppsettet - en kolonne kommer opp til høyre 

5. Klikk på Sider - og deretter på den side som det skal lenkes til; siden plasserer seg nederst i menyen 

6. Flytt siden til rett plass 

7. Klikk Lagre & Publisere 

8. Åpne Vis nettsted og kontroller at siden kom på rett plass. 

Eller: 

1. Hent permalenke (kopier) til siden du vil lage lenke til - åpne siden og kopier lenken 

2. Åpne Utseende og deretter Tilpass eller Menyer 

3. Velg Menyer 

4. Velg Høyremeny 

5. Klikk på Egendefinerte lenker i høyre kolonne 

6. Lim inn permalenken i rubrikken URL 

7. Skriv navnet på lenken i rubrikken Lenketekst (vil vises på nettstedet) 

8. Klikk Legg til i meny 

9. Flytt lenken til rett plass i menyhierarkiet 

10. Klikk Lagre & Publisere 

 

For å fjerne Sider eller Lenker i menyen - klikk på det røde krysset i boksen for siden i venstre kolonne.  

Den forsvinner da fra selve menyen, men vil fortsatt befinne seg i boksen Sider, og derfra kan du bruke den 

på nytt og på nytt. 

 

For å kopiere en permalenke - legg musepekeren over den og klikk på høyre museknapp - velg Kopier.  
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Vedlegg 9 

Legg inn brukere 

Hurtigliste for å legge inn nye brukere - ved behov se side 27 - 28. 

 

1. Klikk Brukere i hovedmenyen 

2. Velg Legg til ny 

3. Velg Legg til ny bruker - er et stykke ned på siden!! 

4. Skriv inn brukernavn og e-post for brukeren 

5. Klikk på Legg til ny bruker (blå knapp) 

6. Vent på e-post som forteller at brukeren er opprettet - det foregår en prosess mellom brukeren og 

systemet og ny bruker vil ikke synes før denne prosessen er fullført. Administrator vil ikke se noe underveis. 

Du kan se et eksempel på prosessen på side 28. 

7. Når e-posten er kommet sjekk ved å klikke på Alle brukere. 

 

For tilgjengelig brukerroller og forklaring på hva rollene innebærer på side 27. 

Det er bare webmaster som kan opprette administratorer!! 
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Vedlegg 10 

Legg inn bilder 

Hurtigliste for å legge inn bilder på sider og andre steder - ved behov se sidene 31, 34 - 36. 

Innsetting i Mediabiblioteket 

1. Klikk på Media i hovedmenyen 

2. Velg Legg til ny 

3. Klikk på knappen Velg filer 

4. Velg det bildet (de bildene) du vil hente til Mediabiblioteket og klikk på det 

5. Opplasting starter automatisk 

6. Vent til bildet/bildene er lastet opp - da kan du se et miniatyrbilde i oversikten. 

 

Innlegging av bilder i Carousel - se vedlegg 6 

Innlegging av bilder i Bildegalleri - se vedlegg 11 og side 43 - 44 

Innlegging av bilder i widgeter - se vedlegg 7 

 

Innlegging av bilde på Side, Innlegg og kalender 

1. Lag Ny side evt åpen en ferdig side, innlegg m. m. 

2. Ved ny side: Skriv tittel, klikk Publiser og velg forelder 

3. Plasser skrivemerket der bilde skal være i tekstboksen/teksten 

4. Klikk på knappen Legg til Media 

5. Tilpass størrelse og plassering ved å klikke på bildet og bruke verktøyene som kommer opp. 

6. Sett evt inn flere bilder på samme side - se side 35 - 36. 

 

Husk at du kan legge inn bildegallerier på samme måte med knappen Gmedia - se side 43. pkt 4. 

Merknad! Ved opplasting til Mediabiblioteket har du to valg: 
- Nettleseropplasting eller - laster opp en og en fil 
- Flerfilsopplaster - laster opp flere filer samtidig - ANBEFALES VALGT!   
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Vedlegg 11 

Bildegallerier 

Hurtigliste for å lage og legge ut Bildegallerier - ved behov se sidene 37 - 45, spes side 44 

1. Planlegg galleriet - tenk gjennom 

2. Velg bilder og klargjør dem 

3. Klikk Gmedia og velg Albums i menyen til venstre 

4. Velg Add new Album  

5. Klikk Add/Import files i menyen til venstre og fyll ut venstre side av boksen 

6. Klikk knappen Add files nederst på siden 

7. Merk bildene som skal inn og klikk Åpne 

8. Klikk Start Upload - og vent til opplastingen er ferdig 

9. Klikk Galleries 

10. Klikk Create Gallery 

11. Velg modul for fremvisningen 

12. Fyll inn data og velg album som skal benyttes med Build Query. Gjør evt innstillinger (nederst) 

13. Klikk på knappen Save. Galleriet er nå lagret og kan settes inn diverse steder med knappen Gmedia. 

14. For å plassere galleriet under Bildegallerier i høyremenyen - Lag en side med galleriets navn 

15. Velg forelder Bildegallerier 

16. Gå til Utseende og legg siden i Høyremenyen på ønsket plass. 

Galleriet vil nå ligge som en lenke under Bildegallerier og kan ses ved å klikke på lenken. 

 

Husk at bildene ikke bør være større enn 800 x 600 piksler!! 
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Vedlegg 12 

Legg inn i kalender 

Hurtigliste for å legge inn hendelser i Kalender - ved behov se side 46 - 47 

Kalenderen ligger under Hendelser i hovedmenyen og er tillegg til temaet vårt. 

1. Klikk Hendelser 

2. Velg Legg til ny 

3. Skriv inn tittel, legg inn tekst og evt bilde i tekstfeltet 

4. Legg inn Tid og dato - dersom hendelse er bare en dag så velg samme dato for start og slutt 

5. Legg inn sted - velg et av de lagrede eller lag nytt 

6. Sett inn Arrangør - velg en av de lagrede eller lag ny 

7. Legg inn adressen til hjemmeside - normalt klubben nettsted 

8. Legg inn kostnad - velg valutasymbol NOK eller kr. eksempelvis, angi plassering 

9. Tilleggsfunksjoner - ta evt bort haker for Diskusjon 

10. Klikk Publiser!!! - som for sider. 

 


