
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Manual till er webbplats 
  Hur ni administrerar er webbplats 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Logga in 
För att komma åt att administrera din sida slår du in din adress följt av ”/login” 
Ex: www.hoglandetsrevision.se/login 
Innan webbplatsen är publicerad använder ni adressen test.hoglandetsrevision.se/login. 
 
Skriv in ditt användarnamn och lösenord 
 
Du får nu upp en vy som liknar denna 

 
 
Till höger visas välkomstinformation från Teknik Kompaniet. 
 
Till vänster ser du ett träd som motsvarar strukturen på er webbplats, och två olika sektioner; 
Innehåll och Media 
 
 

Innehåll 
Innehåll är den sektion som du kommer till när du loggar in. Det är här du ändrar strukturen 
och innehållet på din webbplats. I trädet till vänster visas alla sidor på din webbplats. Om en 
sida har undersidor visas det med en liten pil bredvid sidans namn. För att se undersidorna 
klickar du på pilen så fälls trädet ut. 
 
 
 
 



 
Klicka på sidan som heter Startsidan med vänster musknapp så du får upp en ruta till höger av 
gränssnittet. (se bild nedan) 
 
 

 
 
Här kan du nu justera information som ska visas på startsidan samt ändra information som är 
generell för webbplatsen.  
 

Innehåll 
I rutan under ”Text” ska du skriva in den välkomsttext som kommer visas när besökaren 
kommer till startsidan. Här kan du nu själv editera texten precis så som du arbetar i ett 
bildbehandlingsprogram. Prova! 
 
När du är nöjd med dina justeringar så klickar du på den lilla disketten med jordgloben bakom 
(den andra disketten). Detta innebär att du publicerar uppdateringen externt. Klickar du bara 
på den första disketten så sparar du utan att publicera. Detta för att du ska kunna fortsätta 
editera senare och inte publicera oklart material. 
 
Det finns möjlighet att ändra utseendet på texten samt att ladda upp bilder. Du kan även länka 
till andra hemsidor, länka internt, skapa punktlistor, med mera. En mer detaljerad beskrivning 
om hur du går tillväga redovisas under punkten editeringsverktyget. 
 
Det är möjligt att kopiera in texter från t.ex. Word men då det skickas med typsnitt och andra 
inställningar som är dolda är det inte att rekommendera.  
Det bästa sättet att föra över text från Word är att öppna upp Anteckningar på din dator, 
klistra in texten, kopiera den inklistrade texten och klistra sedan in i verktyget. Texten är nu 
”avlusad”! 



Fliken sidfot 
Under fliken sidfot ändrar du den information som ska ligga längst ner på webbplatsen. 
Informationen följer med på alla sidor. 
 

Fliken meta 
Under fliken Meta visas webbplatsens titel, nyckelord och beskrivning.  
 

Fliken egenskaper 
Under fliken Egenskaper finns det en mängd olika inställningar. 

 
Namn:   Vill du byta namn på sidan ändra du bara texten. 
Avpublicera:  Avpublicerar sidan. 
Publiceringsdatum: Sätt ett datum när du vill att sidan automatiskt ska publiceras. 
Ta bort:  Sätt ett datum när du vill att sidan automatiskt ska avpubliceras. 
Länk till dokument: Genom att klicka på länken kommer du till den externa sidan. 
Göm i meny: Om du klickar i rutan visas inte sidan i menyn. Det går dock surfa 

till den. 
Länka vidare: Om du vill att användarna ska skickas vidare direkt när de kommer 

till sidan väljer du här vilken sida de ska komma till. 
URL Alias: Fyll i alternativa länkar 
URL Namn: Fyll i alternativa namn på sidan. 



Skapa ny sida 
Det första du ska göra är att se till att de bilder och pdf:er som du vill använda finns 
tillgängliga i systemet. Klicka därför på sektionen ”Media” nere till vänster för att komma till 
ditt mediaarkiv. 
 

 
 
 
För att skapa en ny mapp så högerklickar du ”Bilder”, klickar på skapa, skriver in namnet på 
mappen i rutan som kommer upp och väljer Mediatyp till ”Mapp”. 
 
För att ladda upp bilder så markerar du mappen du vill ladda upp bilder till, tittar i högerfältet 
och väljer fliken ”Upload”. 
Klicka på ”Upload files” så du får upp din lokala dator. Markera de bilder som du vill ladda 
upp och välj ”öppna”. När uppladdningen är klar finns de nu i mappen som du hade markerat. 



  
Klicka sedan på sektionen ”Innehåll” och högerklicka på 
den översida där du vill skapa en undersida och välj 
Skapa”  
Skriv in ett namn på sidan och välj ”Skapa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Efter det får du upp en tom ny sida till höger som du kan fylla med information 
 



Editeringsverktyget 
 
Verktyget för att ändra informationen på sidorna är byggt för att efterlikna Word så mycket 
som möjligt. Tanken är att om du kan hantera Word så kan du hantera din hemsida. 
Längst upp så finns det ett antal olika ikoner. Nedan beskrivs deras användningsområden. 
 

 
 

1. Sparar dina ändringar men publicerar inte sidan. 
2. Sparar dina ändringar och publicerar sidan. 
3. Förhandsgranska din sida innan publicering. 
4. HTML-läge. Använd endast om du är kunnig i HTML. 
5. Ångra 
6. Återställ ångra. 
7. Klipp ut 
8. Kopiera 
9. Klistra in från Word 
10. Välj olika stilar på din text. T.ex. om du vill ha olika rubriker 
11. Fet text 
12. Kursiv text 
13. Vänsteställd text 
14. Centrerad text 
15. Högerställ text 
16. Skapa punktlista 
17. Skapa numrerad lista 
18. Ta bort indentering 
19. Indentera texten 
20. Skapa en länk 
21. Ta bort länken 
22. Skapa en ankarlänk, länka inom texten 
23. Lägg in en bild eller redigera inlagd bild. Se rubriken Ladda upp bilder när du 

editerar 
24. Lägga in macron. Om det finns funktionalitet som är tillgängligt för att läggas till i 

editeringsverktyget så finns de tillgängliga här. 
25. Infoga tabell 
26. Infoga flashobjekt 

  



Ladda upp bilder när du editerar 
För att lägga in bilder på din hemsida så måste du först ladda upp den till verktyget. Detta gör 
du antingen i samband med att du editerar din sida, eller i bildarkivet (se föregående avsnitt). 
Klicka på ikonen som ser ut som ett träd (insert/edit image) så får du upp en ny ruta. Klicka 
på Skapa Ny så ser det ut som nedan: 

 
Välj Bläddra så får du upp din egen dators 
hårddisk och kan bläddra dig fram till din 
bild. När du valt bild klickar du på ”Öppna”. 
Välj sedan var i ditt bildarkiv du vill att 
bilden ska sparas genom att klicka på ”Välj” 
vid ”Save at” och leta dig ner till den mapp 
där du vill spara bilden. Klicka sedan på 
”Spara för att ladda upp. Välj ”Insert” för att 
lägga till bilden i texten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Välja bild från bildarkivet 
För att välja en bild som du tidigare har laddat upp så gör du på samma sätt som föregående 
steg, men istället för att klicka på fliken ”Skapa Ny” letar du dig fram till din bild i 
trädstrukturen som visas nedan: 
 

  
 



Funktionalitet 
Det finns en massa olika funktionalitet i verktyget. Genom att högerklicka på en sida så får du 
upp en meny.  
 

 
 

1. Skapa ny sida 
2. Tar bort sidan. OBS! Sidan finns kvar i papperskorgen ifall du ångrar dig! 
3. Flytta sida till en annan plats i webbplatsens struktur. 
4. Skapa en kopia av sidan. 
5. Sortera sidor. Välj den sida vars undersidor du vill sortera. Klicka på en sida i listan 

som kommer upp och dra och släpp den där du vill ha den. 
6. Återgå till senast sparade version versioner. Bra ifall du råkar ändra information som 

du ångrar. 
7. Publicera sidan. Du kan även välja att publicera alla undersidor. 
8. Lösenordskydda sidan. Kräver installation av inloggningsmodul. Antingen sätts ett 

generellt lösenord eller så skapar du olika roller under Medlemmar som får tillgång till 
sidan.  

  


