Manual för distrikt
Version: 1.0

Inlogg
Login
För att administrera era sidor
1 Gå in på http://
sverigeskonstforeningar.nu/wpadmin
2 Logga in med ditt användarnamn
och lösenord

Generellt
Adminpanel
Denna sida har ingen funktion för dig
som administrerar ett distrikt.
Aktiviteter
Här lägger du till den vanligaste
typen av inlägg – info kring
arrangeman och händelser.
Sidor
Här hittar du dina sidor.
OBS! Sidorna ”Medlemmar” och
”Aktiviteter” behöver du inte
redigera.
Profil
Här ändrar du ditt lösenord och
sätter färgen för ditt distrikt.

Aktiviteter
Aktiviteter är poster som berättar
om något som har hänt eller ska
hända.
Strukturen för en aktivitet skapas
med hjälp av moduler, se separat
avsnitt. En aktivitet måste ha en
”Ingress” och bör ha en “Utvald bild”
för att se bra ut på startsidan.
Aktiviteter ska kategoriseras för att
förenkla för besökaren att förstå vad
de handlar om – Resa, Utställning,
Seminarie, osv. Sätt bara en.

En aktivitet måste ha ett start- och
slutdatum, som sätts i högerspalten.
Sätt tiden till 00:00 om den inte är
viktig, då skrivs tid inte ut.

Sidor
Startsida
Här administrerar du er startsida.
Om
Här berättar du om ert distrikt.
Aktiviteter
Denna sida kräver ingen
administration.
Medlemmar
Denna sida kräver ingen
administration.
Kontakt
Här lägger du in styrelse och
kontaktuppgifter

Permalänkar
Det är viktigt att aldrig ändra
permalänkarna på några sidor.

Sidor / Startsida
Denna sidan används för att
administrera startsidan för ert
distrikt.

Välj 1–5 aktiviteter du vill lyfta fram
överst på sidan
Lämna Rubrik och Ingress tom om
du vill använda samma rubrik och
ingress som används i posten
Fyll i Rubrik och/ eller Ingress om du
vill anpassa dessa för startsidan

Notera att aktiviteter utan “Utvald
bild” kommer se tråkiga ut på
startsidan. Sträva därför alltid att
bildsätta aktiviteter (se Aktiviteter).

Sidor / Om
Denna sida är tänkt att berätta kort
om distriktet och kan användas för
information som inte är plats- eller
tidsbundna.
Sidan skapas med hjälp av moduler.
Se avsnitt Moduler.

Tips
Modulen “Relaterat” kan användas
för att skapa en sektion med
nedladdningsbara filer eller länkar
till externa sidor / dokument. Notera
att denna modul ska ligga direkt
efter det stycke som den ska hamna
brevid.

Kontakt
Här kan ni skriva in era
kontaktuppgifter och lista vilka som
sitter i styrelsen.

Man måste fylla i Namn, men Titel,
Telefon och Epost kan lämnas tomt.
Sträva efter att använda liggande
bilder.

Moduler
Strukturen för Aktivititer och Omsidan byggs upp av moduler. En
modul är en viss typ av innehåll, som
t ex Bild, Text eller Video. Dessa
läggs till efter varandra och bildar på
så sätt sidans layout.
Du lägger till en modul med knappen
”Lägg till” i gruppen ”Innehåll”.
Om du för musen över modulens
rubrik när du lagt till den så kan du
ändra ordningen mellan modulerna
genom att dra och släppa dom på
plats.
Följande sidor beskriver de olika
modulernas funktion.

Moduler / Ingress
Alla sidor ska ha en ingress för att
skapa en naturlig ingång i läsandet,
en konsekvent struktur men också
för att de ska kunnas länkas in på
startsidan.
Sträva efter att hålla ingresserna
korta och intressanta, samt gärna
liknande längd.

Moduler / Text
Dessa används för att skriva längre
texter.
För att klistra in texter från t ex
Word, hemsidor eller PDF’er använd
först knappen ”Klistra in som text”.

Moduler / Bild
Används för att skapa lägga in bilder.
Layouten bestäms av valet under
”Placering”.
Notera att den mindre bilden i högra
spalten ska läggas efter texten som
den ska ligga brevid i strukturen.

Moduler / Video
Används för att lägga in en film.
Välj antingen Vimeo eller Youtube
och klistra in den unika koden som
respektive film har.

Moduler / Relaterat
Demna modul används för att lägga
en liten grå ruta brevid en text som
kan innehålla länkar till relaterad
information, så som andra sidor på
den egna sidan, externa sidor eller
dokument som kan laddas ner.
Notera att denna i modulstrukturen
ska ligga efter stycket som den sen
hannar brevid på sidan.

Om man inte fyller i ”Alternativ
rubrik” så kommer de stå ”Relaterat”

Här väljer du om länken ska vara till
en intern sida, en extern länk eller till
en uppladdad fil.

Moduler / Program
Används för att skapa ett schema
eller en lista över ett program för
t ex ett seminarie eller liknande.

Välj Typ: Text för underrubrik
Väl Typ: Tid för en tidsangivelse

Moduler / Summering
Används för att summera en
aktivitet. Rekommenderas att alltid
ha med på alla aktivitieter för att
förenkla för besökaren att lätt hitta
väsentig information fort.

”Extra fält” behöver inte användas av
distriken.

Moduler / Partners
Används för att lägga till en rad med
logotyper, förslagsvis längst ner på
sidan.

Moduler / Personpres.
Används för att lägga till
presentation av person, liknande för
styrelsen. Är troligtvis inte så aktuell
för er som distrikt.

Profil
På denna sidan finns bara två fält
som är viktiga för dig, se nedan.
Vänligen rör inga andra inställningar.
Lösenord
Under ”Kontohantering” kan du
ändra lösenord.
OBS! Det är väldigt viktigt att
lösenordet är säkert och inte
används någon annanstans eller
sprids till andra.
Färg
Längst ner på sidan sätter du färgen
för ert distrikt enligt schemat nedan.
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Tips
Här har vi samlat generella tips som
är bra att veta om för att sidan ska
fungera som bra som möjligt.
Filnamn
Undvik att använda filnamn med åäö
eller specialtecken som &€/() osv.
Långa länkar
Klistra aldrig in långa länkar i
löpande text, det kan göra att sidan
inte kan läsas på mobila enheter.
Om man ska länka till en annan sida
skriv namnet på sidan och länka den
istället.

Detta -> är ett DÅLIGT Filnamn.pdf

battre_satt_att_ge_filnamn.pdf

Du kan läsa om detta här
https://www.dn.se/ledare/
marknadsmaoism-gor-kinas-hotsvarare-att-hantera/

Du kan läsa om detta på Dagens
Nyheters hemsida.

Bilder
Man måste ha tillåtelse att publicera
en bild på sin sida. Om du är osäker
är det alltid bra att maila och fråga
den som har tagit bilden. Wikipedia
har många bilder som är fria att
använda. Lika så bildbanker som t ex
Unsplash.
Rubriker
Försök att undvika väldigt långa ord
i rubriker. De kan orsaka problem
på mobiltelefoner. Bryt hellre upp
orden i flera ord om det går.
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