’SKAPA SIDA’ PÅ INTERNWEBBEN
Det här är en manual som går igenom grunderna för hur du som redaktör skapar
nya sidor på KB:s internwebb. Manualen är främst avsedd för dig som är ny på
KB men passar också för medarbetare som vill uppdatera sina kunskaper.

1. Skapa sida
För att skapa en sida behöver du först ta dig till sidan ’Skapa Sida’. I det övre
vänstra hörnet på internwebben hittar du fliken ”Lägg till innehåll”. För
muspekaren över denna och klicka på ”Sida”.

Detta leder dig hit:
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Det är här du skapar sidan. De relevanta fälten är inringade i rött och innebär
följande:
-

-

-

Rubrik: Här skriver du rubriken till sidan. Här behöver du inte tänka på
formatering; den är redan förinställd.
Ingress: Här skriver du ingressen till sidan, och även här är formateringen
förinställd.
Brödtext: I det här fältet skriver du brödtexten till sidan med
teckenformatet som heter ”Normal”. Vill du använda dig av
mellanrubriker väljer du teckenformatet ”Rubrik 2”. Med hjälp av det
tillhörande verktygsfältet kan du här också infoga och redigera länkar till
dokument och andra webbsidor.
Taggar: Alla sidor kan med anslutas till en eller flera taggar. Om en sida
exempelvis handlar om KB:s fastigheter så kan man koppla den till/skapa
taggen ”Fastigheter”.
Innehållsansvarig: Här anger du vem som är ansvarig för sidan.
Accentfärg: Valet av accentfärg avgör vilken färg som blir sidans
accentfärg. Du avgör själv vilken färg som passar bäst.
Bilder: Här väljer du tillhörande bild till sidan. Bilden ska vara av
storleken 890x392 punkter och bör därför förberedas i förväg.
Dokument: Här kan du välja att bifoga ett eller flera dokument till sidan.
Länkar: Här ges du möjlighet att skapa en eller flera hyperlänkar som du
själv väljer titel på.
Inställningar för meny: se rubriken ”Inställningar för meny” nedan.
Publicera: Klicka här för att publicera nyheten (om du schemalagt
nyheten publiceras den vid angivet datum och tid).
Spara som utkast: Sparar nyheten som ett utkast under fliken
Min arbetsbänk > Administrativt innehåll.
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2. Inställningar för meny
När du producerat din sida i termer av text och eventuella bilder och/eller andra
dokument, så är det dags att ställa in var på internwebben din sida ska hamna.
Börja med att klicka på ”Inställningar för meny”. Det leder dig hit:

2.1. Titel på menylänken
Till att börja med behöver du välja vad sidan i fråga ska heta på internwebben.
Det gör du i fältet ”Titel på menylänken”.
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2.2. Överliggande val
I fältet ”Överliggande val” väljer du vilken rubrik din sida ska falla under. Har du
exempelvis skapat en sida innehållandes en policy så väljer du att lägga sidan
under ”Polycier”, enligt nedan:
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2.3. Placera din sida
Avslutningsvis kan du välja hur högt upp under ditt överliggande menyval din
sida ska falla. Här finns det egentligen två alternativ: det ena är att tilldela sidan
en ”vikt” (där sidan hamnar längre upp ju lägre vikt den har).
Mest effektivt är dock att välja alternativet ”Manage menu structure” (inringat i
rött nedan). Detta leder dig till en intuitiv sida där du helt enkelt kan klicka och
dra din sida dit du anser den vara hemmahörande. Kom dock ihåg att du måste
spara dina ändringar på den sidan för att menyinställningen ska gälla!

När du följt stegen ovan är du klar att publicera din sida!
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