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Introduksjon

EPiServer CMS er en innholdsadministrasjonsplattform basert på standard teknologi som gjør
det mulig for deg å publisere informasjon på et webområde på rask og enkel måte. EPiServer
CMS byr på en brukervennlig, webbasert plattform du kan få tilgang til hvor som helst, når som
helst.

Om denne dokumentasjonen
Denne brukerveiledningen gir veiledning om bruken av de ulike funksjonene i EPiServer CMS
både når det gjelder håndtering av innhold og administrering av webområdet. Hvis du vil vite mer
om hvordan du kan integrere, utvikle og utvide funksjonene i EPiServer CMS, se EPiServer CMS
SDK.

De beskrevne funksjonene og skjermbildeeksemplene i dokumentasjonen er basert på en stand-
ard installasjon med eksempelområdet og maler. Alle dataene som vises i eksemplene, vises
utelukkende for illustrasjonsformål.

Skjermbildeeksempler samt glossarkoblinger vises bare på engelsk.

EPiServer hjelpesystem
Du har tilgang til webhjelpen via den globale menyen. Klikk på ?-ikonet, og velg systemet du vil
vise hjelpen for. Bla gjennom eller søk etter emnet du trenger veiledning om.

Du får også tilgang til webhjelpen ved å gå til webhjelpen EPiServer.

Der brukergrensesnittet har et hjelpeikon kan du klikke på dette for å få kon-
tekstavhengig hjelp.

Nettsamfunn på EPiServer World
EPiServer World er et nettsamfunn der du finner den nyeste produktinformasjonen. Det er åpent
for offentligheten, for samarbeidspartnere, kunder og alle som arbeider med EPiServer-produk-
ter, f.eks. redaktører, webansvarlige, webområdeeiere og utviklere. Her kan du laste ned mater-
iale, delta i diskusjoner, lese artikler, få støtte og mye mer. Meld deg gjerne inn og bli medlem.

Copyright-erklæring
Copyright © 1996 – 2013 EPiServer AB. Med enerett.

Endring av innhold, eller delvis kopiering av innhold, er ikke tillatt uten tillatelse. Dokumentet kan
i sin helhet, enten digitalt eller i trykt format, distribueres fritt til alle brukere av EPiServer-pro-
gramvaren. Vi påtar oss ikke noen form for forpliktelse eller ansvar for eventuelle feil eller
utelatelser i innholdet i dette dokumentet. Vi forbeholder oss retten til å endre funksjonalitet og
tekniske systemkrav. EPiServer er et registrert varemerke for EPiServer AB.

http://sdk.episerver.com/
http://webhelp.episerver.com/
http://world.episerver.com/
http://www.episerver.com/
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Om EPiServer CMS

EPiServer CMS er en kraftig plattform for innholdsadministrasjon, men som samtidig er enkel å
bruke, basert på den nyeste teknologi. Det intuitive brukergrensesnittet og den førsteklasses
egnetheten av EPiServer CMS gjør det mulig å håndtere webområdeinnhold effektivt for både
erfarne og sporadiske brukere.

EPiServer CMS-plattformen

Selve EPiServer CMS-plattformen består av servicelag for datalagring, forretningslogikk og
presentasjonsfunksjonalitet sammen med leverandører for sider, brukere, roller og medlemskap.

Det tilpassede webområdet

Et EPiServer CMS-webområde er basert på en standard plattform med redigerings- og admin-
istrasjonsfunksjonalitet, og i tillegg til dette er en tilpasset løsning utviklet.
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Tilpasninger inkluderer typisk det følgende:

l Grafisk design. Implementerer webområdedesign inkludert stilark (CSS) som definerer
grafisk utseende til webområdet og forhåndsdefinerte formateringsalternativer for webans-
varlige.

l Maler og blokker. Utvikler sidemaler og side- og blokktyper for å sette inn og vise
innhold.

l Systemintegrasjon. Integrasjon, om relevant, med andre systemer, for eksempel en e-
handel- eller en community-modul er tilgjengelig med et bredt utvalg av integ-
rasjonsmetoder.

l Tilgangsrettigheter. Konfigurerer tilgangsrettigheter som kontrollerer hva webansvarlige
kan gjøre og hvor på webområdet.

l Innholdsadministrasjon. Legger til innhold til webområdet via importer/eksporter og/eller
oppretting fra bunnen av.

Oversikt over funksjoner

EPiServer CMS støtter følgende funksjoner:

l Innholdsadministrasjon. Inneholder sidemaler, innehar visningsfunksjonen for siden og
side- og blokktyper, som definerer egenskapene for der hvor innholdet settes inn. Fra redi-
geringsprogramgrensesnittet kan webansvarlige endre layout på websiden, og innholds-
blokker kan brukes på nytt og deles av sider. Selve innholdet lagres i en database, atskilt
fra layout.

l Tilgangsrettigheter. Fra administrasjonsgrensesnittet kan du opprette brukere og grup-
per og angi tilgangsrettigheter for sider, mapper, filer, språk og sidetyper. Du kan opprette
"lukkede" deler på webområdet for intranett og ekstranett, og du kan gjøre det mulig for
gjester å registrere sin egen konto på området ditt.

l Mediehåndtering. Bilder, videoer og dokumenter brukt på webområdet kan lagres i en
eller flere separate datakilder på webserveren, og deretter gjøres tilgjengelige via medie-
gadgeten i EPiServer CMS.

l Versjonshåndtering. Vedlikeholder en omfattende versjonshistorikk for sider og filer. Alle
versjonene beholdes som standard, slik at enhver versjon kan vises eller gjenopprettes
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på hvilket som helst tidspunkt. Sideversjonene kan sammenlignes på tre forskjellige
måter slik at rask gjennomgang av endringer gjort på en side er mulig.

l Globalisering. Nye språk kan aktiveres fra administrasjonsgrensesnittet, og tilgang-
snivåer kan angis per språk slik at webansvarlige bare kan opprette sider på språkene de
er autorisert for. Erstatnings- og reservespråk kan defineres på sidenivå slik at ulike altern-
ativer ved visning av globalisert innhold er mulig.

l Personlig tilpasning. Lar markedsførere definere gjestegrupper og tilpasse innhold for
målrettede grupper. Funksjonen for personlig tilpasning justerer innholdet dynamisk
basert på forhåndsdefinerte kriterier slik at du kan vise tilpasset innhold til valgte gjester.
Flere forhåndsdefinerte kriterier er tilgjengelige i boksen.

l Multikanalpublisering. Sidemaler kan lett utformes til å levere innhold til flere kanaler, for
eksempel mobilinnhold og videostreaming. Alle sidemalene kan konfigureres til å gjengi
innhold fra en eller flere sidetyper for å gjøre det enkelt for webansvarlige å opprette
innhold for flere utgangskanaler.

l Arbeidsflyter. Tilbyr arbeidsflytfunksjoner for eksempel for å sikre at innhold går gjennom
en godkjenningsprosess før det publiseres. Arbeidsflytforekomster og tilknyttede opp-
gaver administreres enkelt, og overvåkes fra administrasjons- og redi-
geringsprogramgrensesnittet samt via e-post.

l Dashbord. EPiServer OnlineCenter tilbyr en oversikt over webområdehandlinger samt
nyttig tilgang til andre integrerte systemer. En rekke tilpassede gadgeter kan legges til det
personlig tilpassede dashbordet i EPiServer OnlineCenter for å overvåke og håndtere
webområdeaktiviteter.

Roller

Å konfigurere og arbeide med et EPiServer CMS-webområde omfatter en rekke ulike roller, for
eksempel følgende roller:

l Gjest. Noen besøker webområdet og kan også være logget inn som en registrert bruker
med en konto.

l Webansvarlig. En som oppretter og redigerer innhold på webområdet med tilgang til redi-
geringsprogramgrensesnittet. Webansvarlige kan enten være hyppige eller sporadiske
redaktører, og de kan ha eller ikke ha publiseringsrettigheter.

l Webområdeeier. En som har totalansvar for en eller flere webområder. Oppretter innhold
noen ganger, overvåker webområdeaktivitet og gjennomgår og publiserer innhold. Kan
også være en markedsfører med et markedsperspektiv.

l Administrator. En som er ansvarlig for administrative oppgaver for webområdet, inkludert
konfigurasjon av tilgangsrettigheter for webansvarlige på webområdet. Har normalt full
tilgang både til redigeringsprogram- og administrasjonsgrensesnittet.

l Utvikler. En med programmeringsferdigheter som arbeider med webområdets oppsett og
utviklingen av nye funksjoner. Oppretter sidemalene og sider og blokker som brukes av
webansvarlige.

Arbeidsprosedyre for å opprette og vise en webside

Å opprette og vise en EPiServer CMS-webside innebærer en rekke funksjoner og prosedyrer, for
eksempel følgende:
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1. Når en webansvarlig logger seg på webområdet, kontrollerer systemet hva den webans-
varlige kan gjøre og hvor på webområdet.

2. Webansvarlige vil opprette innhold i sidetyper, arbeide med innholdsblokker og side-
layout. Innhold slik som tekst, bilder og koblinger lagres i databasen.

3. Når en gjest går inn på websiden, kontrolleres tilgangsrettigheter samt medlemskap i
definerte gjestegrupper og språkinnstillinger. Innholdet lastes avhengig av disse.

4. Det grafiske utseendet for webområdet hentes sammen med eventuelle bilder, videoer
eller dokumenter knyttet til siden.

5. Den endelige websiden settes sammen og vises ved hjelp av egnet sidemal avhengig av
visningsenheten valgt av gjesten som besøker siden.
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Komme i gang

Denne delen beskriver hvordan du logger deg på EPiServer CMS. Det finnes flere mulige pålog-
gingsprosedyrer, du kan logge på webområdet som en webansvarlig eller administrator, eller
logges på automatisk.

Ta kontakt med systemadministratoren for å finne ut hva som gjelder hos dere.

Logge på
Åpne webområdet EPiServer på følgende måte:

1. Åpne webleseren og angi webområdets adresse (URL) som gjelder for den bestemte
påloggingsprosedyren, eller klikk på påloggingsknappen hvis det finnes en slik.

2. I påloggingsvinduet angir du brukernavn og passord, klikk deretter Logg på.

3. Øverst i det høyre hjørnet klikk pilen for å utvide velkomstmenyen med tilgjengelige
tilgangsalternativer.

4. I menyen velger du hvilket grensesnitt du vil arbeide med.

5. Bruk Global meny øverst når du er pålogget for å navigere til de ulike systemene som er
integrert på webområdet.

6. Den globale menyen minimeres automatisk. Trekk den ned igjen ved å klikke på pilen.

Navigere fra den globale menyen

Fra den globale menyen er CMS punktet der du får tilgang til funksjonene for EPiServer CMS.
Avhengig av tilgangsrettighetene har du tilgang til følgende arbeidsområder:

l Rediger er redigeringsvisningen du normalt omdirigeres til etter pålogging, der du kan
redigere innhold for publisering.
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l Admin er admin-visningen der du for eksempel håndterer tilgangsrettigheter på webom-
rådet.

l Rapporter er der hvor du kan skanne webområdet, for eksempel søke etter sider med
ødelagte koblinger, se Rapportsenter.

l Gjestegrupper er der hvor administratorer oppretter og endrer ulike målgrupper som de
webansvarlige tilpasser innholdet for. Se avsnittet om tilpassing.

l Live Monitor viser gjeldende trafikk på et EPiServer CMS-basert webområde.

For informasjon om Dashboard, Tillegg og Søk, se plattformdokumentasjonen for EPiServer.
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Generelle funksjoner, verktøylinje og felter

Ved å bruke verktøylinjen og feltene i brukergrensesnittet for EPiServer CMS vil redi-
geringsvisningen gi deg tilgang til de relevante funksjonene når du arbeider med innholdet og
strukturen. Noen knapper kan være utilgjengelige i installasjonen din. Det betyr at du enten ikke
har rettigheter til å bruke dem, eller at de ikke er aktivert ennå.

Det er to måter å redigere innhold i brukergrensesnittet på: Gjennom enkel redigeringsvisning
og visning av alle egenskaper.

Følgende funksjoner brukes til vanlig i EPiServer-produkter:

l Sammenhengsfølsomme handlinger. Du vil bare ha tilgang til de aktuelle handlingene i
en kontekst, for eksempel forhåndsvisning når du redigerer en side. I tillegg er noen
alternativer bare tilgjengelige hvis du har tilgangsrettigheter, for eksempel, publisering
eller fjerning av innhold. Navigasjonsfeltet støtter vanlige handlinger for sider i trestruk-
turen, mens verktøylinjen gir deg tilgang til relevante handlinger i en spesifikk sam-
menheng. Når du for eksempel velger en side for redigering, forutsettes det at du endrer
innholdet samt publiserer siden. Derfor er bare knappene som er relevante for disse funk-
sjonene, tilgjengelige.

l Primærhandlinger. Noen handlinger åpnes i et nytt vindu, for eksempel for å bekrefte at
du vil flytte en side. Bakgrunnen vises dimmet, noe som betyr at du først må fullføre hand-
lingen før du kan fortsette. Et annet eksempel er publiseringsflyten hvor den skarpe far-
gen i publiseringsknappen viser at den er primærhandlingen.

l Tilbakemelding og varsler på handlinger. Når du utfører en vellykket handling, for eksem-
pel publiserer en side, bekreftes dette med en melding.

Noen statusmeldinger krever også en handling fra deg, der et symbol viser antallet
statusmeldinger for innholdet, for eksempel for å be deg treffe tiltak hvis siden inneholder
feil.

l Verktøytips. Du kan vise informasjon om siden som et verktøytips ved for eksempel å
holde musepekeren over knapper, sider i trestrukturen.

l Dra og slipp-handlinger. Du kan dra sider, blokker og medier til siden du arbeider med
samt en side fra trestrukturen for å opprette en kobling på siden. Se Ressurser.

l Tastaturkommandoer. Du kan bruke tastaturet for vanlige handlinger på en stand-
ardisert måte, slik som å utføre handlinger i sidetreet eller formatere tekst i riktek-
stredigeringsprogrammet. Denne dokumentasjonen beskriver tilgjengelige kommandoer
på eksempelområdet EPiServer CMS som gis på PC eller Mac. Følgende standard
tastatursnarveier er de mest brukte kommandoene i brukergrensesnittet:

Ctrl+c eller Cmd+c for å kopiere, for eksempel kopiere en side i trestrukturen

Ctrl+x eller Cmd+x for å klippe ut

Ctrl+v eller Cmd+v for å lime inn

Esc for å lukke en dialogboks eller et felt

Delete eller Cmd+Delete, for eksempel for å slette en side i trestrukturen

l Tilpasset brukergrensesnitt. Du kan dra feltene til ønsket størrelse, feste innstillingene
og legge til gadgeter på dashbordet i EPiServer OnlineCenter, så vel som nav-
igasjonsfeltet og ressursfeltet for rask tilgang.

l Støtte for ulike tidssoner. Avhengig av hvilken funksjon du bruker fungerer systemet hov-
edsakelig på følgende måte:
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Redigeringsgrensesnitt. Når du arbeider med innholdet i redi-
geringsgrensesnittet, for eksempel publisering og planlegging av publisering,
gjøres dette i din lokale tidssone.

Administrasjonsgrensesnitt. Når du vil kjøre planlagte jobber i admin-
istrasjonsgrensesnittet, gjøres dette i servertid. Dette er for det meste det samme
som din lokale tidssone, men for webområder med webansvarlige og admin-
istratorer i flere land, kan denne tidssonen være en annen enn din lokale tid. Ta
kontakt med serverleverandøren for å finne ut hva som gjelder for ditt webområde.

Enkel redigeringsvisning
Bildet nedenfor viser brukergrensesnittdelene og respektive navn som brukes i denne dok-
umentasjonen.

Fra enkel redigeringsvisning har du tilgang til følgende områder på eksempelområdet:

l Global meny øverst brukes til global navigering.

l Verktøylinje øverst inneholder de tilgjengelige verktøyene for redigering av innholdet
avhengig av hvilken kontekst du arbeider i.

På verktøylinjen har du også følgende knapp til å opprette en ny side og blokk:

Legg til side eller Legg til blokk, se Opprette innhold.

Vis alternativer og Forhåndsvis er knapper til å vise innholdet på ulike måter, for
eksempel språk og oppløsning. Se Forhåndsvise.
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Innholdsbrødsmuler viser hvor i trestrukturen innholdet er plassert på verktøylin-
jen. Du kan også klikke på disse brødsmulene (koblingene) for å navigere på
webområdet.

l Innholdsområde viser gjeldende side, blokk eller medieelement. Det kan også være et
bestemt område på et webområde der man legger til innhold via dra-og-slipp-oper-
asjoner og redigerer innhold via riktekstredigeringsprogrammet.

l Navigasjonsfeltet til venstre viser sidene på webområdet i en trestruktur.
Navigasjonsfelt-knappen åpner navigasjonsfeltet med standard bredde. Du kan
da dra for å utvide feltet til ønsket størrelse og feste det med feltfesteknappen.

Navigasjonsfelt-linjen øverst har trestrukturen i kategorien Sider i EPiServer CMS
og kategorien Produkter i EPiServer Commerce, så vel som de aktiverte webom-
rådespråkene i kategorien Områder samt oppgaver i kategorien Oppgaver.

l Ressurs-feltet til høyre inneholder en mappestruktur med blokker, medier og andre
verktøy for tilpassing.

Ressursfelt-knappen åpner ressursfeltet med standard bredde. Du kan da dra
for å utvide feltet til ønsket størrelse og feste det med feltfesteknappen.

Ressursfelt-linjen øverst har blokkbiblioteket i kategorien Blokker og mediefil-
biblioteket i kategorien Medier.

l Flyout-feltet er der du kan redigere innholdet for en bestemt egenskap, for eksempel sort-
ere rekkefølgen av blokkelementer eller koblingselementer. Når du har redigert innholdet,
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klikker du på Ferdig. Endringene dine lagres automatisk.

l Alle egenskaper-knappen åpner visningen der du kan redigere alle egenskapene for
innholdet. Se visning av alle egenskaper.

l Feltinnstillinger er der du kan legge gadgeter til feltet og endre rekkefølgen på dem.

l Feltfeste brukes til å feste navigasjonsfeltet og ressursfeltet. Hvis du har utvidet feltet,
fester du det for å lagre innstillingene til neste gang du logger deg på webområdet.

l Varslingslinjen brukes til å vise varslinger, for eksempel hvor mange sider som bruker
det bestemte innholdet, eller om innhold kan oversettes.

l Automatisk lagring lagrer alle endringer i innholdet automatisk.

l Oppgavemenyen er en kontekstavhengig kombinasjonsknapp på verktøylinjen med ulike
publiseringsalternativer som endres alt etter innholdsstatus og tilgangsrettigheter.

l Innholdsstatus viser en kort melding, for eksempel om innholdet er klart til å publiseres
eller er planlagt.

l Kontekstmenyen viser de valgbare alternativene for et felt eller en gadget alt etter
hvilken kontekst du er i, for eksempel kopiere eller flytte en side. Disse alternativene er
også tilgjengelige når du holder musepekeren over trestrukturen for sider, blokker, map-
per og medier. Se Opprette innhold.

l Gadget-alternativer. Her har du alternativer for å vise innhold på andre språk og flytte
innhold til papirkurven.
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For informasjon om hvordan man bruker enkel redigeringsvisning, se Arbeide i redi-
geringsvisning.

Visning av alle egenskaper
Bildet nedenfor viser brukergrensesnittdelene og respektive navn som brukes i denne dok-
umentasjonen.

Fra visning av alle egenskaper har du tilgang til følgende områder i en standard installasjon:

l Sideinnstillinger eller Blokkinnstillinger inneholder status og viktige egenskaper (merket
som 1 i bildet).

l Kategorilinje inneholder kategoriene for den bestemte innholdstypen og kan settes opp
via konfigurasjon (merket som 2 i bildet).

l Kategoriinnhold viser egenskapene for kategorien du har valgt (merket som 3 i bildet).

l Knapp for enkel redigering åpner visningen der du kan redigere innholdet direkte på
siden.

For informasjon om hvordan du bruker visning av alle egenskaper, se Arbeide i redi-
geringsvisning.

Navigasjonsfelt
Navigasjonsfeltet inneholder sidetrestrukturen og andre gadgeter for navigasjon, som du kan
tilpasse. Du kan dra feltene til ønsket størrelse, feste innstillingene og legge til gadgeter til dash-
bordet i EPiServer OnlineCenter og feltene for hurtig tilgang.

For en liste over tilgjengelige gadgeter og hvordan du legger dem til dashbordet eller feltene, se
Håndtere gadgeter.

Navigasjonsfeltet har følgende kategorier i en standard installasjon:

l Sider. Her kan du navigere og endre sider i trestrukturen EPiServer CMS. Hvis det finnes
mange sider på webområdet, kan du søke etter en spesifikk side ved å angi side-ID eller
et nøkkelord i søkeboksen (sidens navn eller dens innhold). Alle sider som samsvarer
med nøkkelordet, listes. Velg siden du leter etter, eller klikk på for å fjerne søket og
starte på nytt. Hvis du skal endre strukturen på webområdet ved å flytte, kopiere og fjerne
sider, kan du se Strukturere webområdet.
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l Områder. Her kan du arbeide med innholdet på flere språk. Se Globalisere innhold og
Definere språkinnstillinger.

l Oppgaver. En oppgave er informasjon som er knyttet til aktiviteter i EPiServer CMS, akt-
iviteter som vanligvis krever en form for handling. Oppgaver kan tildeles enten til en hel
gruppe mennesker eller til enkeltpersoner. Et typisk eksempel er en side som er angitt
som Klar for publisering av en webansvarlig uten publiseringsrettigheter. Da vil en opp-
gave bli opprettet med en kobling til siden, tilgjengelig for gjennomgang og publisering av
noen med publiseringsrettigheter. Se Lagre og publisere innhold.
I kategorien Oppgaver kan du filtrere følgende oppgaver:

Kladd. Innhold som enda ikke er publisert i Ikke klar-status.

Avvist. Innhold som ble sendt til godkjenning for publisering, men som ble avvist.

Klar for publisering. Innhold som er satt i Klar for publisering-status og venter på
godkjenning.

Aktiviteter. Sider som skal godkjennes av deg i en arbeidsflyt. Se Bruke
arbeidsflyter.

Merk som under redigering. Sider og blokker som du har merket som under redi-
gering i visning av alle egenskaper. Bruk denne listen som en påminnelse til å
fjerne markeringen fra sidene når du er ferdig med å redigere dem.

Nylig endret. Innhold på webområdet som nylig ble endret, se Nylig endret gad-
get.

Ressursfelt
Ressursfeltet inneholder en mappestruktur med blokker, medier og andre verktøy, som du kan
tilpasse. Du kan dra feltene til ønsket størrelse, feste innstillingene og legge til gadgeter til dash-
bordet i EPiServer OnlineCenter og feltene for hurtig tilgang.
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Ressursfeltet har følgende kategorier i en standard installasjon:

l Blokker. Her kan du arbeide med gjenbrukbart innhold på webområdet, se Håndtere
blokker.

l Medier. Her kan du arbeide med bilder, videoer, dokumenter og andre ressurser på
webområdet, se Håndtere medier.

For en liste over tilgjengelige gadgeter og hvordan du legger dem til dashbordet eller feltene, se
Håndtere gadgeter.
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Eksempelområde og maler

Eksempelområdet “Alloy” er et helt funksjonelt webområde som demonstrerer funksjonene i
EPiServer CMS. Malene tar i bruk innebygde funksjoner slik som kategorisering og blokker for å
illustrere de mange mulighetene når dynamiske webområder opprettes. Malpakken er tilgjen-
gelig når du laster ned og installerer EPiServer CMS.

Noen av malene støtter svardesign slik at størrelsen på visningen endres tilpasses nettleservin-
duet på enheten du bruker. Utviklere kan bygge svardesignstøtte for innholdet på webområdet.
Se EPiServer CMS SDK > Developer Guide.

Eksempelmalene er basert på det svardesignkonseptet, og dette betyr at innholdsvisningen
tilpasses enheten og oppløsningen som brukes når området vises. Innholdet håndteres som kom-
ponenter via bruken av blokker eller sider som kan slippes i innholdsområder for tilpasset vis-
ning. Avhengig av tilgjengelig plass vises hele innholdet eller en del av det i 1/3, 2/3 eller full
bredde.

Det finnes mange forskjellige måter å bygge webområder og funksjoner med EPiServer CMS.
Eksempelområdet beskrevet her er bare et eksempel som tar sikte på å gi veiledning og inspir-
asjon.

Eksempelområdet “Alloy”, som illustrerer webområdet til et fiktivt selskap, er bygd med følgende
struktur:

l Start, “inngangen” til webområdet med navigasjon og bunntekstinformasjon.

l Produktpresentasjonsdeler for Planlegg Alloy, Spor Alloy og Møt Alloy, med produkt-
sider.

l Om oss, informasjon som beskriver selskapet, med kontaktsider.

l Søk er basert på søkesidetypen, som inneholder funksjoner for å søke og vise søkeres-
ultater.

l Kampanjer er en beholderside med et eksempel på en kampanjeside basert på side-
typen startside.

http://world.episerver.com/Documentation/Items/Developers-Guide/EPiServer-CMS/
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Obs! Noen sider vil ikke ha en visningsmal for forhåndsvisning fordi de bare brukes
som beholdersider. Beholdersider har et spesielt symbol i sidetrestrukturen, se
Opprette innhold. Du kan heller ikke koble til en beholderside.

Eksempelsider og blokker
Eksempelområdet er bygd opp av en rekke sidetyper og blokker spesifikt tilpasset for firm-
awebområdet av Alloy-typen. Sidetypene og blokktypene som er inkludert i eksempelpakken,
beskrives i det følgende nærmere for sluttbrukere der funksjonene og konfigurasjonen forklares.
Hvis du er en utvikler, kan du installere prosjektet med Alloy-malene i utviklingsmiljøet for å
undersøke nærmere hvordan malene er bygget.
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Arbeide i redigeringsvisning

Når du velger innhold for redigering, har du følgende alternativer på verktøylinjen:

Alternativer eller Publiser. Klikk på et av følgende alternativer som vises
på kombinasjonsknappen:

l Knappen Alternativ vises frem til du endrer noe på siden.

l Knappen Publiser? vises når du endrer innholdet på siden, og
den endres etter tilgangsrettighetene dine. Pub-
liseringsalternativet vises som primærhandling som standard.
Hvis du har tilgangsrettighetene for publisering av sider, vises
både Publiser og Klar for publisering. Hvis du ikke har tilgang-
srettighetene for publisering av sider, vises bare alternativet Klar
for publisering.

Legg til nytt innhold. På verktøylinjen har du kombinasjonsknappen med
alternativer for å opprette Ny blokk eller Ny side. Gi elementet navn, og
velg innholdstype. For en ny side vil det nye utkastet opprettes under
siden du har valgt. For en ny blokk blir du bedt om å velge blokkbibliotek.
Når du skal opprette en ny side eller blokk, kan du se Opprette innhold.

Alle egenskaper. Klikk for å få tilgang til alle egenskaper for redigering
av innholdet. Standard er enkel redigeringsvisning.

Redigere direkte på en side

Du kan redigere tekst direkte på siden som standard ved hjelp av vanlige tek-
stformateringsfunksjoner.

Rediger en eksisterende side som følger:
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1. Velg siden du ønsker å redigere fra trestrukturen i navigasjonsfeltet. Du kan redigere de
merkede innholdsområdene.

2. Flytt musepekeren over den delen av innholdet du ønsker å redigere, og klikk deretter på
den. Egenskapsnavnene vil vises når du holder musepekeren over, unntatt for innhold-
sområdet.

3. Foreta endringene. Kopier tekst fra andre programmer og formater tekst, se Bruke riktek-
stredigeringsprogrammet. Du kan også opprette en blokk som er et stykke informasjon,
for eksempel et banner eller en nyhetsliste, som kan settes inn i siden du redigerer. Blok-
ker er nyttige når du vil bruke om igjen og dele informasjonskomponenter på webom-
rådet. Se Blokker for mer informasjon om hvordan du oppretter blokker.

4. Når du er ferdig, klikker du på Ferdig. Endringene dine lagres automatisk, og en ny
sideversjon opprettes.

5. Når du er ferdig, publiserer du siden på en av måtene som er beskrevet i Lagre og pub-
lisere innhold. Du kan også velge å angre og gjøre om endringene.

Hvis du skal endre strukturen på webområdet ved å flytte, kopiere og fjerne sider, kan du se Struk-
turere webområdet.

Tips! Du kan se sideinnstillingene i enkel redigeringsvisning når du ruller musehjulet.

Innholdsstatus på verktøylinjen

Når du redigerer innhold i full bredde, vil du se statusinformasjon i full tekst på verktøylinjen, som
vist i følgende eksempler:

Pennesymbolet betyr at innholdet ikke er tilgjengelig for redigering før du avbryter innstillin-
gene, f.eks. en planlagt publisering.

Når navigasjonsfeltet og ressursfeltet er festet, viser verktøylinjen følgende statussymboler for
innholdet:

En side eller en blokk som er publisert, har statusen Publisert versjon, og
det vises ingen statussymboler.

En side eller en blokk som er satt til Klar for publisering, har statusen Klar
for publisering.

En side eller en blokk som fremdeles ikke er publisert eller satt til klar for pub-
lisering, har statusen Ikke klar.

En side eller en blokk som er endret, men fremdeles ikke publisert, har
statusen Ikke klar. Den kunne også vært satt til Klar for publisering. Hvis
den ikke er godkjent, har den statusen Avvist.

En side eller blokk som har publisering planlagt.

l Ny vil ha statusen Publisert.

l Endret vil ha statusen Tidsstyrt publisering.
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Redigere innhold i flyout-ruten

I flyout-ruten kan du dra sider og blokker og slippe dem i innholdsområdet. Du kan også opprette
en ny blokk og sortere elementene ved hjelp av dra og slipp. Klikk på Ferdig for å lagre endrin-
gene. Når du trykker på Esc, lukkes ruten uten at endringene ble lagret.

Redigere alle egenskaper
Innholdet kan ha metadata og andre ikke-synlige egenskaper. I visningen Alle egenskaper har
du tilgang til alle disse egenskapene for redigering. På eksempelområdet EPiServer CMS er det
allerede satt opp et sett med kategorier for hver innholdstype, men dette kan være forskjellig for
malene som brukes på webområdet. Ta kontakt med systemadministratoren for å finne ut hva
som gjelder hos dere.

Se den produktspesifikke beskrivelsen om hvordan du redigerer alle egenskapene.

Du har følgende alternativer:

Alle egenskaper. Klikk for å få tilgang til alle egenskaper for redigering av innholdet.
Standard er enkel redigeringsvisning.

Klikk for å legge til for eksempel en kategori.

Klikk for å bla gjennom for eksempel et skjema.

Klikk for å fjerne for eksempel en kategori.

Forhåndsvisning
Se de ulike visningsalternativene slik de er beskrevet i Forhåndsvise.
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Lagre og publisere innhold

Du kan forhåndsvise siden etter hvert som du arbeider med den, og endringene dine lagres auto-
matisk. Avhengig av tilgangsrettighetene for publisering av sider har du forskjellige alternativer
tilgjengelig. Hvis du er ferdig med redigeringen, send den for gjennomgang eller publisering.
Eller fortsett å arbeide med siden.

Du kan enten opprette en ny side eller redigere en eksisterende side for publisering, som beskre-
vet i Arbeide i redigeringsvisning og Opprette innhold.

Når du begynner å arbeide på en side etter den har vært lagret, får du en kladdversjon. For ver-
sjonshåndtering av blokker, medier og sider se Håndtere versjoner.

Bruke automatisk lagring

Når du arbeider med en side, kan du se at den lagres automatisk via funksjonen automatisk lag-
ring med et systemgenerert datostempel. Klikk på Angre? for velge et av de følgende altern-
ativene:

l Angre for å forkaste endringene på innholdet du redigerer. Hvis du redigerer med flyout-
ruten åpen, klikker du på Ferdig og deretter på Angre.

l Gjør om hvis du forkastet endringene med Angre og ønsker å få dem tilbake igjen.

l Gjenopprett til publisert for å få tilbake den siste versjonen som ble publisert.

Hvis det er flere webansvarlige som arbeider med det samme innholdet, vil du arbeide med en
delt kladd som standard. Det betyr at endringene lagres i den samme versjonen, se Redigere en
delt kladdversjon. Du kan også opprette en ny versjon.

Publisere en side
Å publisere innhold i EPiServer CMS byr på ulike alternativer avhengig av den spesifikke kon-
teksten du arbeider i.

Ved å klikke på kombinasjonsknappen utvides en rullegardinmeny som inneholder flere altern-
ativer. Disse alternativene endres i forhold til tilgangsrettighetene dine og innholds-
versjonsstatusen.
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Under publiseringsknappen kan du se informasjon om når og av hvem siden ble sist endret og
lagret. Hvis du klikker på Vis på webområde, forhåndsvises den gjeldende publiserte siden slik
gjestene ser den.

Avhengig av tilgangsrettighetene dine har du følgende alternativer:

l Publiser. Du må ha tilgangsrettighetene for publisering av sider for å bruke denne knap-
pen. Når du er ferdig, velg Publiser. Knappen forsvinner og endringene vises umid-
delbart til gjestene. Vellykket publisering bekreftes av en tilbakemelding på handlingen,
og siden settes til versjonsstatusen Publisert.

l Klar for publisering. Bruk dette alternativet hvis du ønsker å sende siden for gjen-
nomgang og å klargjøre den for publisering. Dette brukes oftest når du ikke har tilgang-
srettigheter til å publisere informasjon. Siden kan i stedet for tildeles en annen person
med tilgangsrettigheter for å godkjenne sidene før de publiseres. Når du er ferdig, velg
Klar for publisering. Siden sendes til godkjenning og er tilgjengelig for publisering av
noen som har tilgangsrettigheter for publisering. Selv du har godkjenning til å publisere
informasjon, vil du kanskje at noen skal se gjennom siden. Du kan ikke gjøre endringer
på en side som er klar for publisering. Når siden angis som klar for publisering, er føl-
gende alternativer tilgjengelige:
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Trekk tilbake og rediger. Hvis du er webansvarlig uten publiseringsrettigheter,
velg dette alternativet hvis du har sendt en side for gjennomgang, men vil ha den
tilbake for videre redigering.

Godkjenn og publiser. Velg dette alternativet hvis du er oppnevnt til å godkjenne
sider for publisering.

Avvis endringer. Velg dette alternativet hvis du er oppnevnt til å godkjenne sider
for publisering. Hvis du avslår endringene, settes siden til versjonsstatusen
Avvist, og den sist publiserte versjonen vises til gjestene.

l Tidsplan for publisering. Du kan planlegge publiseringen av en side du nettopp har
opprettet på samme måte som en eksisterende side du har foretatt endringer på. Når du
velger dette alternativet, åpnes et vindu hvor du velger en dato for når publiseringen av
siden skal begynne. Klikk på Tidsplan for publisering for å bruke den tidsstyrte pub-
liseringen, eller velg Fjern planlegging og Rediger for å fortsette redigeringen. Når du
planlegger en ny side, vises symbolet av en klokke i trestrukturen.
Sidene oppdateres normalt hele tiden og utløper aldri, men du kan angi en dato for når
publiseringen skal slutte. Se Angi en sluttdato.

Du kan ikke gjøre endringer på en planlagt side. Når du planlegger publisering for sider
og blokker, har du en mulighet til å opprette en ny kladdversjon. Velg Alternativ > Ny
kladd herfra, og den nye kladdversjonen åpnes for redigering.
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l Gjenopprett til publisert. Du kan avvise endringene på siden du redigerer, og få tilbake
den sist publiserte versjonen.

l Publiser på nytt. Du kan velge en tidligere publisert sideversjon fra Versjoner-gadgeten
og publisere den igjen ved å klikke på Publiser på nytt.

Tips! Du kan planlegge flere versjoner av sider og blokker for publisering, for eksem-
pel hvis du skal håndtere flere kampanjer og planlegge flere bannerannonser på en
startside. Bruk Ny kladd herfra til å opprette en ny versjon for planlegging.

Obs! Hvis to brukere forsøker å arbeide med den samme siden samtidig, vil systemet
vise en advarsel om at endringene dine kan bli overskrevet. For å unngå ver-
sjonskonflikter kan du bruke funksjonen Merk som under redigering hele tiden i vis-
ning av alle egenskaper.

Obs! Hvis du forsøker å kopiere og lime inn innhold i trestrukturen der du ikke har
tilgangsrettigheter for publisering, vil det innlimte innholdet bli opprettet i en utkastver-
sjon.

Angi en sluttdato
Du kan angi en bestemt dato og tid for når innholdet ikke lenger skal være synlig for de
besøkende. Dette gjøres i visning av alle egenskaper.

1. I rullegardinlisten Verktøy velger du Håndter utløp og aktivering.

2. Velg dato og klokkeslett for når du ønsker at siden eller blokkeringen ikke skal publiseres
lenger, eller velg Nå hvis du ønsker å gjøre det med en gang. Du kan også skrive
adressen der hvor du ønsker at innholdet skal arkiveres.

3. Bekreft at du ønsker å stoppe innholdet i å bli publisert ved å klikke på Lagre, eller forkast
endringene ved å klikke på Fjern utløp. Når du angir at en side skal slutte å publiseres, vil
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det vises et klokkesymbol i trestrukturen.

I stedet for å stoppe publiseringen kan du fjerne innholdet fra webområdet som beskrevet i Flytte,
kopiere og fjerne innhold eller slette det permanent som beskrevet i Håndtere innhold i
papirkurv.



Copyright © EPiServer AB

Opprette innhold | 29

Opprette innhold

Innhold kan for eksempel være sider eller blokker i CMS, eller katalogoppføringer i Commerce.
Nedenfor skal vi beskrive hvordan man oppretter ulike typer innhold i EPiServer.

Opprette sider
Når du oppretter en side i CMS, må du velge en sidetype. Avhengig av tilgangsrettighetene listes
alle mulige sidetyper som er tilgjengelige for valg under et respektivt punkt i grupper. De van-
ligste sidetypene listes under gruppen Foreslåtte sidetyper som standard, men organisasjonen
din kan ha opprettet andre grupper via konfigurasjon.

I dette eksemplet skal vi opprette en side basert på sidetypen Standardside på eksem-
pelområdet:

1. Velg siden i trestrukturen der du vil plassere den nye siden. Den nye siden vil lages
under siden du har valgt.

2. Via kontekstmenyen i navigasjonsfeltet eller Legg til-knappen på verktøylinjen velger du
Ny side.

3. I Sidenavn gir du navn til siden, ellers vil den kalles Ny side som standard. Sidenavnet
vises i trestrukturen og i menyene.

4. Flytt musepekeren for å merke en sidetype. Sidetypene grupperes sammen ved å foreslå
den mest brukte. Velg sidetypen Standardside.

5. Start redigering direkte på siden. Delene Primær brødtekst og Sekundær brødtekst er
merkede redigeringsområder hvor du skriver inn informasjon. Vis/skjul visning av alle
egenskaper for å formatere teksten, laste bilder, opprette koblinger og arbeide med
tabeller i riktekstredigeringsprogrammet. Teksten i Primær brødtekst vises midt på siden,
og teksten i Sekundær brødtekst vises i kolonnen til høyre på siden.

6. Forhåndsvis med flere alternativer, f.eks. mediekanaler. Endringene dine lagres auto-
matisk. Du kan fortsette å arbeide med siden.
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7. Når du er ferdig, klikker du på Publiser for å gjøre siden tilgjengelig til gjester og vise den
i menyene. Eller send siden for gjennomgang ved å klikke på Klar for publisering.

Hvis du ønsker en beskrivelse av lagrings- og publiseringsalternativene samt alternativer for å
gjøre om og angre endringer, kan du se Lagre og publisere innhold.

Hvis du skal endre strukturen på webområdet ved å flytte, kopiere og fjerne sider, kan du se Struk-
turere webområdet.

Innholdsstatus på verktøylinjen

Når du redigerer innhold i full bredde, vil du se statusinformasjon i full tekst på verktøylinjen, som
vist i følgende eksempler:

Pennesymbolet betyr at innholdet ikke er tilgjengelig for redigering før du avbryter innstillin-
gene, f.eks. en planlagt publisering.

Når navigasjonsfeltet og ressursfeltet er festet, viser verktøylinjen følgende statussymboler for
innholdet:

En side eller en blokk som er publisert, har statusen Publisert versjon, og
det vises ingen statussymboler.

En side eller en blokk som er satt til Klar for publisering, har statusen Klar
for publisering.

En side eller en blokk som fremdeles ikke er publisert eller satt til klar for pub-
lisering, har statusen Ikke klar.

En side eller en blokk som er endret, men fremdeles ikke publisert, har
statusen Ikke klar. Den kunne også vært satt til Klar for publisering. Hvis
den ikke er godkjent, har den statusen Avvist.

En side eller blokk som har publisering planlagt.

l Ny vil ha statusen Publisert.

l Endret vil ha statusen Tidsstyrt publisering.
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Opprette blokker
Du kan også opprette en blokk som er et stykke informasjon, for eksempel et banner eller en
nyhetsliste, som kan settes inn i siden du redigerer. Blokker er nyttige når du vil bruke om igjen
og dele informasjonskomponenter på webområdet. Se Blokker for mer informasjon om hvordan
du oppretter blokker.

Opprette innhold basert på andre innholdstyper
Innhold kan for eksempel være katalogoppføringer slik som produkter og varianter i EPiServer
Commerce. Opprettelsen av denne typen innhold ligner på opprettelsen av sider og blokker i
CMS. Innhold kan også være mediefiler slik som bilder og dokumenter som håndteres via kat-
egorien Medier i ressursfeltet. Se Ressurser – bruk av delt innhold.
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Forhåndsvisning

I EPiServer CMS kan du forhåndsvise innholdet du redigerer via ulike mediekanaler, for eksem-
pel en smarttelefon.

Du har følgende alternativer til å forhåndsvise innholdet:

Forhåndsvisning. Slå av/på forhåndsvisningen slik gjestene får se den. Klikk igjen for
å hoppe tilbake til redigeringsprogramgrensesnittet.

Vis innstillinger. Klikk på øyesymbolet, og velg å forhåndsvise innholdet i en av føl-
gende visningsinnstillinger:

l Språk. Når Vis innstillinger-menyen er åpen, kan du vise sideinnholdet på
gjeldende språk. Hvis det er aktivert andre språk i redigeringsgrensesnittet på
webområdet, kan du velge de du vil i rullegardinmenyen og oversette innhol-
det som beskrevet i Globalisere innhold.

l Gjestegrupper. Du kan vise sideinnholdet slik som gjestegruppene du har
opprettet for webområdet, ser det, som beskrevet i Tilpasse innhold.

l Mediekanaler. Velg å vise innholdet som det vises for forhåndsinnstillingene
på eksempelområdet EPiServer CMS: automatisk,mobil og web. Velg der-
etter konfigurert oppløsning, for eksempel, en stor skjerm eller smarttelefon.

Tips Du kan veksle mellom Forhåndsvisning og Vis innstillinger.

Forhåndsvisningsinnstillingene for forhåndsinnstillingene er "prioriterte". Det betyr at når du vel-
ger en av innstillingene, kan du bla gjennom flere sider og beholde denne innstillingen aktivert.
Du vil også beholde forhåndsvisningsinnstillingen når du redigerer siden direkte på siden, men
hvis du går over til visning av alle egenskaper og oppretter nye sider og blokker, slås forhånds-
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visningen av. Hvis du slår øyesymbolet av eller på for å utgi den, stilles innstillingene for siden
tilbake til standard innstillinger.

Avhengig av hvordan webområdet er konfigurert kan forhåndsinnstillingene se ut som i følgende
eksempler på eksempelområdet:
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Bruke riktekstredigeringsprogrammet

TinyMCE-riktekstredigeringsprogrammet er der hvor du skriver inn mye av informasjonen til
websiden, som tekstinnhold, formatering, bilder, tabeller og koblinger til andre sider eller dok-
umenter.

EPiServer CMS kommer med et begrenset utvalg av redigeringsfunksjoner (knapper) som nor-
malt er aktivert på eksempelområdet. Systemadministratoren kan definere hvilke knapper som
skal være tilgjengelige i redigeringsprogrammet ved å aktivere eller deaktivere dem i admin-
grensesnittet i EPiServer CMS.

Følgende knapper er tilgjengelige i EPiServer CMS:

Sett inn og rediger
kobling

Vis koblingsdialogboksen for innsetting eller endring av kob-
ling. Den er nedtonet til du velger teksten som skal være med
i hyperkoblingen. Se Opprette koblinger.

Fjern kobling Fjern en kobling fra teksten som er valgt. Den er nedtonet
fram til du plasserer markøren i hyperkoblingen.

Sett inn bilde Sett inn et bilde i redigeringsområdet på siden, og endre
bildeegenskaper. Se Legge til og redigere bilder.

Rediger bilde Rediger et bilde på siden.

Sett inn og rediger
integrerte medier

Sett medieinnhold som f.eks. video inn på redi-
geringsområdet på siden. Se Sette inn integrerte medier.

Sett inn og rediger
dynamisk innhold

Sett inn dynamisk innhold ved å bruke innhold fra andre
sider til å oppdatere siden. I praksis betyr dette at når
informasjonen endres på ett sted, oppdateres den også på
alle sider der den brukes.

Sett inn tilpasset
innhold

Sett inn eller endre individuelt tilpasset innhold. Den er
nedtonet frem til du velger teksten som skal være med i det
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tilpassede innholdet. Se Legge til tilpasset innhold.

Klipp ut Klipp ut den valgte teksten og plasser den på utklippstavlen.

Kopier Kopier den valgte teksten og plasser den på utklippstavlen.

Lim inn Lim inn innhold som vanlig tekst fra utklippstavlen til redi-
geringsområdet på siden.

Veksle mellom å
lime inn rik/vanlig
tekst

Veksle mellom å lime inn innhold på redigeringsområdet på
siden som rik eller vanlig tekst. Se Kopiere tekst fra andre pro-
grammer.

Lim inn fra Word Lim inn innhold uten opprydding av Word-formatering på redi-
geringsområdet på siden.

Fet
Kursiv

Velg enkeltord i teksten for å formatere dem med fet skrift
eller kursiv. Du kan fjerne all formatering ved å merke teksten
og deretter velge en stil i rullegardinlisten Stiler.

Punktliste Plasser markøren for å opprette en punktliste av teksten.

Nummerliste Plasser markøren for å lage nummerliste av teksten.

Stiler Viser en rullegardinliste med tilgjengelige stiler for tek-
stformatering (som gjenspeiler CSS-stilarkene på nettsiden).

Angre
Gjør om

Angre eller gjør om forrige handlinger.

Vis HTML-kilde Vis HTML-koden. Du kan gå til HTML-modus og sjekke
koden og gjøre justeringer på siden.

Skift til/fra full-
skjermmodus

Veksle mellom fullskjerm- og normal skjermmodus når du job-
ber med store deler tekst eller bilder. Ved å klikke på knap-
pen på nytt tilbakestiller du redigeringsområdet til
originalstørrelsen.

Søk etter Søk etter og erstatt en tekst i redigeringsområdet på siden.

Riktekstredigeringsprogrammet i EPiServer har også følgende støttede funksjoner:

l Støtte for dra og slipp. Du kan dra og slippe blokker inn i redigeringsområdet som
beskrevet i Ressurser – Bruk av delt innhold, så vel som koblinger som beskrevet i
Opprette koblinger.

l Bane og ordtelling. Når du klikker på en tekst i redigeringsområdet under redigering, vil
tekstens HTML-kode vises i delen Bane: nederst til venstre. Hvis du for eksempel har
formatert teksten som fet, vil delen Bane: vise "Path: p >> strong". Dette er nyttig når du
skal sjekke at teksten er riktig formatert.
I hjørnet nederst til høyre i redigeringsområdet viser feltetWords: ordtellingen for innhol-
det. Denne funksjonen kan slås av fra administreringsgrensesnittet i EPiServer CMS.

l Stavekontroll. Stavekontroll er tilgjengelig som et valgfritt tillegg i Add-on Store. For å
kunne bruke denne funksjonen må systemadministratoren installere tillegget som beskre-
vet i plattformdokumentasjonen for EPiServer. Stavekontroll kan også utføres ved å bruke
den innebygde funksjonen i nettleseren: Åpne teksten du ønsker å kjøre stavekontroll på
for redigering. Plasser markøren i teksten, og velg stavekontroll med høyreklikk. Følg
alternativene som finnes i nettleseren.

Opprette koblinger
Når du redigerer en side eller en blokk, kan du koble til annet innhold. Dette kan være eksterne
ressurser og innhold på webområdet. Om hvordan du setter inn sider og blokker på en side, se
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Ressurser – Bruk av delt innhold på en side.

I EPiServer CMS kan du arbeide med koblinger hovedsakelig på følgende måter:

l Koblingssamling er et område (egenskapstype) som er definert i innholdstypen, der du
kan legge til og redigere en gruppe koblinger, for eksempel se bunnteksten på startsiden
på eksempelområdet. Det er en rask måte å legge til og omorganisere koblinger til sider
og medier på webområdet ved hjelp av dra og slipp, og fungerer omtrent som for et stand-
ardinnholdsområde.

l Riktekstredigeringsprogram er en måte å opprette koblinger på alle innholdstyper som
inneholder et riktekstredigeringsprogramområde og som ikke nødvendigvis har et kob-
lingssamlingsområde. For å sette inn koblinger med riktekstredigeringsprogrammet, se føl-
gende avsnitt:

Innhold på webområdet

Dokumenter

E-postadresser

Bilder

Ankere til bestemte avsnitt på en webside

Tips! Av tilgjengelighetsgrunner (for eksempel for synshemmede) er det viktig å
beskrive koblingen med ord ved å skrive en tekst i boksen Tittel.

Koble til innhold ved å bruke et koblingssamlingsområde

Du kobler til sider, blokker og medier ved å dra og slippe den i et koblingssamlingsområde. I dia-
logboksen kan du også opprette koblinger ved å oppgi e-post og ekstern kilde, for eksempel et
dokument på et annet webområde.

Opprette og redigere en koblingssamling

Slik oppretter og redigerer du koblingssamlingen:

1. Velg siden der du har koblingssamlingen.

2. Klikk på et av de uthevede områdene med koblinger på siden.

3. Når flyout-ruten vises, kan du dra en side eller et medieelement (bilde, dokument, video)
til koblingssamlingsområdet eller klikke på Opprett en ny kobling.
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4. Du kan omorganisere koblingene ved å flytte og fjerne dem ved hjelp av dra og slipp i fly-
out-ruten eller ved å bruke kontekstmenyen.

5. Velg Rediger i kontekstmenyen for å redigere koblingsinnstillingene. Innholdsnavnet vil
vises i koblingen, men du kan gi den et nytt navn hvis du vil. Her kan du også endre
andre innstillinger, for eksempel velge at siden skal åpnes i et nytt vindu eller velge en
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annen koblingstype “E-post” og skrive inn en e-postadresse i stedet. Velg OK.

6. Når du er ferdig, publiserer du siden på en av måtene som er beskrevet i Lagre og pub-
lisere innhold.

Slette en kobling i samlingen

Du fjerner koblingen ved å klikke på knappen Slett. Du kan også fjerne innhold på webområdet
ved å klikke på .

Koble til innhold ved å bruke riktekstredigeringsprogrammet

Når du skal legge til og redigere koblinger på sider, medier, e-post eller eksterne koblinger, kan
du bruke følgende knapper på verktøylinjen i riktekstredigeringsprogrammet:

Sett inn og rediger
kobling

Vis koblingsdialogboksen for innsetting eller endring av kob-
ling. Den er nedtonet fram til du velger teksten som skal være
med i hyperkoblingen.

Fjern kobling Fjern en kobling fra teksten som er valgt. Den er nedtonet
fram til du plasserer markøren i hyperkoblingen.

Koble til en side

Du har følgende valg for å lenke til en nettside:

Koble til en side på webområdet ved hjelp av dra og slipp

Slik oppretter du en kobling til en webside på webområdet ved hjelp av dra og slipp:

1. Åpne siden i redigeringsområdet du vil sette inn koblingen på.

2. Du har følgende alternativer for å opprette en kobling:

l Dra siden fra trestrukturen til siden i redigeringsområdet, og slipp den. Sidenavnet
vil danne koblingen.
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l Velg en innholdsdel (et bilde eller en tekst) i redigeringsområdet du vil skal være
koblingen, og dra siden fra trestrukturen og slipp den over det merkede innholdet i
redigeringsområdet.

3. Når du er ferdig, publiserer du endringene.

Tips! En annen måte å koble til innholdet på, er å bruke dra og slipp for sider og blok-
ker som beskrevet i Ressurser – Bruk av delt innhold på en side. Denne typen
innhold kan inneholde koblinger til sider på webområdet.

Koble til en side på webområdet

Slik oppretter du lenke til en nettside på ditt webområde:

1. Merk teksten som skal utgjøre lenken.

2. Velg Sett inn / endre kobling.

3. I Tittel skriver du inn teksten som skal vises som verktøytips til koblingen.

4. I Åpne i velger du hvordan koblingen skal åpnes. Hvis ingenting er valgt her, åpnes kob-
lingen i det samme vinduet.

5. Velg Sider, gå til siden du vil koble til i trestrukturen, og klikk på OK.

6. Hvis du benytter flere språk på siden din, kan du velge språk for siden. Under Språk kan
du velge hvilken språkversjon av siden som skal vises. Velg språk i listen, eller velg altern-
ativet Automatisk. Hvis du velger det siste alternativet, som er det vanligste, dirigeres
den besøkende automatisk til den språkversjonen vedkommende bruker.

7. Velg OK.

Tips! Hvis du har problemer med å finne siden du vil lage kobling til, kan du bruke
søkefunksjonen øverst i dialogboksen. Skriv hele eller deler av sidens navn eller sid-
ens ID-nummer, og velg Søk.

Koble til en side på et annet webområde

Slik oppretter du lenke en side på en annen webområde:

1. Merk teksten som skal utgjøre lenken.

2. Velg Sett inn / endre kobling.

3. I Tittel skriver du inn teksten som skal vises som verktøytips til koblingen.

4. I Åpne i velger du hvordan koblingen skal åpnes. For eksterne lenker anbefales det at du
åpner siden i et nytt vindu.

5. Velg Ekstern kobling og skriv inn webadressen (URL-en) du vil koble til, et eksternt
webområde, en side eller et dokument. Gyldige eksterne koblinger inneholder prefiksen
http, https, ftp og fil, for eksempel http://externaldomain.com.

6. Velg OK.

Koble til en mediefil

Du kan opprette koblinger til medier og dokumenter på webområdet, som er tilgjengelige i kat-
egorien Medier i ressursfeltet. Du kan også koble til medier og dokumenter på en filserver eller
på et annet webområde. Du kan lenke til alle typer dokumentformater.

Funksjonen vil variere avhengig av dokumenttype og innstillingene på datamaskinen som len-
ken åpnes fra. Hvis du for eksempel laster ned et Word-dokument og du har installert Word på
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datamaskinen, vil programmet starte og dokumentet vil åpnes fra Word. Hvis Word ikke er
installert, blir du bedt om å lagre filen. På offentlige webområder brukes ofte pdf-format fordi
disse filene kan åpnes og vises direkte i nettleseren.

Koble til et dokument på webområdet ved hjelp av dra og slipp

Slik oppretter du en kobling til et dokument ved å dra og slippe den direkte fra kategorien Medier
til et innholdsområde:

1. Åpne siden og velg dokumentet du vil sette inn. Dra det fra mediebiblioteket og slipp det i
redigeringsområdet på siden. Dokumentfilnavnet vil utgjøre lenketeksten. Hvis du vil, kan
du endre dette senere.

2. Når du skal endre koblingsegenskapene, velger du koblingen og klikker på knappen Sett
inn / endre kobling på verktøylinjen i redigeringsprogrammet. Klikk deretter på OK.

Koble til et dokument på webområdet

Slik oppretter du en kobling til et dokument på webområdet fra kategorien Medier:

1. Merk teksten som skal utgjøre lenken.

2. Velg Sett inn / endre kobling.

3. I Tittel skriver du inn teksten som skal vises som verktøytips til koblingen.

4. I Åpne i velger du hvordan koblingen skal åpnes.

5. Velg Medier, gå til siden du vil koble til i mappestrukturen, og klikk på OK.

Koble til et dokument på en filserver

Slik oppretter du en kobling til en dokumentfilserver (for eksempel i det lokale nettverket) ved
hjelp av riktekstredigeringsprogrammet:

1. Merk teksten som skal utgjøre lenken.

2. Velg Sett inn / endre kobling.

3. I Tittel skriver du inn teksten som skal vises som verktøytips til koblingen.

4. I Åpne i velger du hvordan koblingen skal åpnes.

5. Velg Medier og angi banen til filen du vil koble til. Skriv inn hele banen med navnet på
datamaskinen samt hele mappebanen med filnavnet og filtype til slutt.

6. Velg OK.

Koble til et dokument på et annet webområde

Opprett en kobling til et dokument på et annet webområde som beskrevet i Koble til en side på et
annet webområde.

Koble til en e-postadresse

Opprettelse av lenke til e-postadresse gjør det mulig for besøkende å sende e-postmeldinger
direkte. Når en besøkende klikker på lenken, åpnes dennes e-postprogram og den adressen du
har angitt skrives automatisk i adressefeltet.

Slik oppretter du lenke til e-postadresser:

1. Merk ordene som skal være kobling.

2. Velg Sett inn / endre kobling.

3. I Tittel skriver du inn teksten som skal vises som verktøytips til koblingen.
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4. Velg E-post, angi e-postadressen, og klikk på OK. Prefiksen “mailto:” vil bli lagt til auto-
matisk.

Opprette en kobling fra et bilde

Du kan opprette en lenke fra et bilde, for eksempel til en annen nettside. Du kan også opprette
miniatyrbilder i EPiServer CMS-bilderedigeringsprogrammet og koble dem for å vise bildene i en
større størrelse. Slik oppretter du lenke fra et bilde:

1. Merk bildet du vil opprette en kobling til.

2. Velg Sett inn / endre kobling. Avhengig av typen kobling du ønsker å opprette velger du
kategorien Sider,Medier eller E-post.

3. I Tittel skriver du inn teksten som skal vises som verktøytips til koblingen.

4. I Åpne i velger du hvordan koblingen skal åpnes. For eksterne lenker anbefales det at du
åpner siden i et nytt vindu.

5. Velg OK.

Opprette et anker

Et anker (også kalt bokmerke) er en kobling til et sted på samme side. Ankere er nyttige når du
har en lang tekst som du vil dele inn i ulike deler. Leseren kan så bruke lenkene til å hoppe mel-
lom delene. Et typisk eksempel er en innholdsfortegnelse der hvert avsnitt er en ankerkobling.
Du kan også opprette en ankerkobling fra hvert avsnitt for å gå tilbake til toppen av siden.

Når du legger til ankere, lager du ankeret først, slik at du kan velge hvor du vil opprette lenken til
ankeret i trinn to.

Trinn 1: Sette inn et anker

Slik setter du inn anker på siden:

1. Merk teksten der du vil plassere et anker.

2. Velg Sett inn / rediger anker på verktøylinjen for redigeringsprogrammet.

3. I Ankernavn skriver du inn navnet for ankeret. Unngå å bruke spesielle tegn eller mel-
lomrom.

4. Klikk på Sett inn.

Trinn 2: Legg til en kobling til et anker

Slik oppretter du lenke til et anker:
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1. Merk teksten som skal utgjøre lenken.

2. Velg Sett inn / rediger kobling .

3. I Tittel skriver du inn teksten som skal vises som verktøytips til koblingen.

4. I Åpne i velger du hvordan koblingen skal åpnes.

5. Velg Anker og ankerelementet du vil koble til (alle ankrene på siden vises).

6. Velg OK.

Endre et anker 

Slik endrer du ankeret:

1. Velg ankeret du vil endre.

2. Velg Sett inn / endre anker på verktøylinjen for redigeringsprogrammet.

3. Rediger ankerteksten i Ankernavn.

4. Klikk på Oppdater.

Fjerne et anker

Slik fjerner du ankeret:

1. Velg ankeret du vil fjerne.

2. Trykk på Delete eller Cmd+Delete på tastaturet.

3. Oppdater koblinger som peker til ankeret som er fjernet.

Bruke andre koblingstyper

Hvis sidetypen ikke har koblingssamlingsegenskapen eller riktekstredigeringsprogrammet, kan
den inneholde URL-egenskapen. Denne egenskapen er bare tilgjengelig i visning av alle
egenskaper.

Eksemplet nedenfor viser en egenskap som bare kan inneholde et bilde:
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Formatere tekst
Når du redigerer tekst i riktekstredigeringsprogrammet, vil du at den skal vises i en konform stil
på webområdet uansett om du kopierer teksten fra en Word-fil eller skriver den på en blank side.
Bruk alltid forhåndsdefinerte formater i CSS-filene for å gi webområdet sammenhengende
utseende og stemning, og for tilgjengelighets- og søkeoptimaliseringsformål.

Kopiere tekst fra andre programmer

Du kan kopiere tekst fra hvilket som helst program og inn i EPiServer CMS. Det viktige er at du
limer inn teksten på en måte som bevarer webområdets grafiske profil. Ved å lime inn tekst på
riktig måte vil du unngå å få formatert tekst på siden som ikke ser ut som du ønsker. Du har føl-
gende muligheter for å lime tekst inn i redigeringsområdet:

Veksle mellom å lime inn rik/vanlig tekst vil lime inn teksten som rik tekst som standard.
Veksle for å lime inn vanlig tekst.

Lim inn fra Word vil beholde formateringen fra Word-dokumentet. For å endre tek-
stformateringen fra Word til webområdets stil må overskriftene og hovedteksten forma-
teres riktig med egnede stilmaler i Word for at resultatet skal bli vellykket. Når du kopierer
tekst fra Word og limer det inn på en side, vil for eksempel en "overskrift 2" i Word kon-
verteres til "overskrift 2".

Tips! Publisering fra Office er tilgjengelig som et valgfritt tillegg i Add-on Store. For å
kunne bruke denne funksjonen må systemadministratoren installere tillegget som
beskrevet i plattformdokumentasjonen for EPiServer.

Veksle mellom å lime inn rik/vanlig tekst

Lim inn tekst med alternativet Veksle mellom å lime inn rik/vanlig tekst som følger:

1. Merk og kopier teksten i programmet du vil kopiere fra.

2. Velg siden for redigering.

3. Klikk på knappen Veksle mellom å lime inn rik/vanlig tekst på verktøylinjen for redi-
geringsprogrammet.

4. Bruk tastene Ctrl+V eller Cmd+V for å lime inn teksten.

5. Bruk de forhåndsdefinerte stilene til å formatere teksten.

Lime inn tekst fra Word

Lim inn tekst med Lim inn fra Word på følgende måte:

1. Merk og kopier teksten i programmet du vil kopiere fra.

2. Velg siden for redigering.

3. Klikk på knappen Lim inn fra Word på verktøylinjen for redigeringsprogrammet.

4. Bruk tastene Ctrl+V eller Cmd+V for å lime inn innholdet i vinduet Lim inn fra Word.

5. Klikk på Sett inn for å sette innholdet inn på siden.

6. Bruk de forhåndsdefinerte stilene til å formatere teksten.

Formatere tekst

Du kan finne de tilgjengelige formatene i rullegardinlisten Stiler på verktøylinjen i redi-
geringsprogrammet ved å bruke CSS-klasser som er forhåndsdefinert for webområdet. På denne
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måten vil de riktige HTML-kodene bli lagt til innholdet. Velg delen av innholdet som skal forma-
teres og deretter formatet du ønsker i rullegardinlisten for å bestemme stilen for innholdet på nett-
siden (overskrifter, hovedtekst og mer). Når du for eksempel formaterer en tekst med ”Overskrift
2”, vil disse overskriftene vises på en ensartet måte over hele siden.

Listen kan også utvides til å inneholde ulike klasser. Du kan for eksempel benytte en spesiell
introduksjonsformatering på en tekst, bruke en spesiell tabellayout, eller plassere et bilde i øver-
ste høyre hjørne med teksten svevende rundt.

Du kan utheve enkeltord i teksten ved å bruke knappene på verktøylinjen til å gjøre teksten fet,
understreket eller kursivert, forutsatt at disse knappene er aktivert via det administrative grenses-
nittet.

Rådfør deg med systemadministratoren for å endre og legge til formateringsstiler på nettsiden og
gjøre de tilgjengelig i redigeringsprogrammet.

Bruke tastatursnarveier

Bruk følgende standard tastatursnarveier til raskt å utføre formatering i riktek-
stredigeringsprogrammet:

Kommando Hurtigtaster Beskrivelse

Velg alle Ctrl+A eller Cmd+A Trykk for å merke all tekst og alle bilder i
riktekstredigeringsprogrammet. Nyttig når
du vil klippe ut eller kopiere innholdet.

Angre Ctrl+Z eller Cmd+Z

Gjør om Ctrl+Y eller Cmd+Z

Fet Ctrl+B eller Cmd+B

Kursiv Ctrl+I eller Cmd+I

Understreking Ctrl+U eller Cmd+U

Kopier Ctrl+C eller Cmd+C

Klipp ut Ctrl+X eller Cmd+X

Lim inn Ctrl+V eller Cmd+V Lim ikke inn tekst med Ctrl+V direkte i
redigeringsområdet da dette vil lime den
inn med formatet den hadde i kilde-
programmet.

H1–H6 over-
skrifter

Ctrl+1–6 eller Cmd 1–6

Avsnittsbrytning Enter eller Control+O Trykk for å få en avsnittsbrytning, som
ofte gir ekstra rom mellom avsnittene
(avhengig av hvordan det er definert i
CSS-filen). En avsnittsbrytning vil gener-
ere en </p>-tagg i HTML-koden på nett-



Copyright © EPiServer AB

Bruke riktekstredigeringsprogrammet | 45

Kommando Hurtigtaster Beskrivelse

siden.

Linjebrytning Skift+Enter Trykk for å få en linjebrytning, som ikke
gir noe ekstra rom mellom linjene. En lin-
jebrytning vil generere en </br>-tagg i
HTML-koden på nettsiden. Det er bedre å
bruke avsnittsbrytning i stedet.

Obs! Visse snarveier vil kanskje ikke virke slik det er beskrevet, avhengig av særlige
modultilpasninger i implementeringen og nettleseren du bruker.

Legge til og redigere bilder
En webside viser ikke bilder på siden som mange andre programmer gjør. I stedet bruker den en
kobling til bildet og plassen på mediebiblioteket der bildet er lagret. For å vise bilder i innholdet
må de være tilgjengelige i mediebiblioteket i kategorien Medier.

Bilderedigeringsprogrammet i EPiServer har grunnleggende bilderedigeringsfunksjoner slik
som beskjæring, endring av størrelse og transformering. Den redigerte bildefilen kan enten
lagres som en kopi eller erstatte den opprinnelige filen.

Du får tilgang til bilderredigeringsprogrammet på følgende måter:

l Fra kategorien Medier i ressursfeltet.

l Fra riktekstredigeringsprogrammet. Her kan du også redigere bildeegenskapene, for
eksempel bruke en CSS-klasse på bildet.

I riktekstredigeringsprogrammet kan du arbeide med følgende bilderedigeringsverktøy:

Klikk for å sette inn eller redigere et bilde for innholdet, eller for å endre bildee-
genskapene.

Klikk for å åpne bilderedigeringsprogrammet for å endre bildefilen.

Legge til et bilde med dra og slipp

Sett inn et eller flere bilder ved å dra og slippe dem direkte inn på en side på følgende måte:

1. Rediger siden, og velg kategorien Medier.

2. Merk bildet du vil ha, og dra det dit du vil ha det på siden.

Legge til et bilde via riktekstredigeringsprogrammet

Sett inn et bilde på en side slik:

1. Plasser markøren i redigeringsområdet på siden der du vil sette inn bildet.

2. Klikk på knappen Sett inn / endre bilde på verktøylinjen for redigeringsprogrammet.

3. I Bildebeskrivelse skriv en beskrivelse av bildet.
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4. I Tittel skriver du inn en bildetittel som vises når musepekeren flyttes over bildet.

5. I vinduetMedier velger du bildet i trestrukturen. Sett inn bildet ved å klikke på OK.

6. Klikk på Sett inn, og bildet vil kobles til siden.

Tips! Av tilgjengelighetsgrunner (for eksempel for synshemmede) er det viktig å
beskrive bildet med ord ved å skrive en tekst i boksen Bildebeskrivelse.

Redigere et bilde via riktekstredigeringsprogrammet

Den enkleste måten å beskjære, endre størrelse og endre et bilde på, er via kategorien Medier,
men du kan også bruke riktekstredigeringsprogrammet. Se Håndtere medier. Der kan du også
fjerne eller erstatte et bilde i mediebiblioteket.

Rediger bildet slik:

1. Velg bildet på siden som du ønsker å endre.

2. Klikk på knappen Bilderedigeringsprogram på verktøylinjen i redi-
geringsprogrammet, og gjør endringene på bildet.

3. Når du er ferdig, lagrer du bildet som en kopi eller erstatter originalfilen.

Tips! Du bør alltid forsøke å ha så liten filstørrelse på bilder for webinnhold som mulig
for å unngå lange nedlastingstider. Du bør derfor komprimere bildet til en mindre stør-
relse ved å beskjære eller endre størrelsen på det. Websider har ofte en begrensning
på hvor brede bildene kan være (vanligvis rundt 500–600 piksler). Spør den sys-
temansvarlige hva som gjelder for deg. Når du skal beskjære og endre størrelsen på
bilder, kan du også velge forhåndsdefinerte størrelser fra listen Forhåndsinnstilling,
som er definert av systemadministratoren i filen web.config på webområdet.

Endre bildeegenskapene

Slik endrer du hvordan et bilde ser ut ved å endre egenskapene:

1. Velg bildet du vil endre i redigeringsområdet.

2. Klikk på knappen Sett inn / endre bilde på verktøylinjen for redigeringsprogrammet.

3. I kategorien Generelt kan du endre Tittel og Bildebeskrivelse. Velg Oppdater for å lagre
endringene.

4. I kategorien Utseende har du følgende alternativer for å plassere bilder i forhold til tek-
sten:

a. I Dimensjoner kan du endre visningsstørrelsen til et bilde. Sørg for at Behold pro-
porsjoner er valgt for å beholde bildeproporsjonene. Angi bildets bredde i piksler,
og høyden vil endres deretter.Obs! Vær forsiktig med dette alternativet, det kan
gjøre at siden laster tregt.

b. I Klasse velger du en CSS-klasse hvis noen er tilgjengelig for plassering av bilder
på webområdet. Eller velg et alternativ i Justering for å plassere bildet manuelt.

c. I Vertikal avstand og Horisontal avstand kan du angi en verdi i piksler for
avstanden mellom bildet og omkringliggende tekst hvis den ikke håndteres av
CSS-klassen. Tenk deg at du har store mengder tekst på en side, og ønsker å
plassere et bilde i øverste høyre hjørne med teksten svevende rundt, med rom mel-
lom bildet og teksten. Vinduet for forhåndsvisning lar deg se resultatene av de
ulike alternativene du velger.
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d. I Ramme angir du en verdi i piksler for bilderammen hvis den ikke håndteres av
CSS-klassen.

e. Velg Oppdater for å lagre endringene.

5. I kategorien Avansert kan du endre følgende:
a. Velg Alternativt bilde for å legge til ulike bilder formusepeker over og/eller

musepeker utenfor. Bla gjennom for å velge bildene i mediebiblioteket. Disse
bildene må ha samme størrelsesproporsjoner i piksler for best mulig resultat.

b. I ID kan du sette en unik identifikator for bildet. ID-en kan bli referert av stilark eller
av et javaskript for tilleggsfunksjonalitet.

c. I Skriftretning kan du bestemme skriftretningen (venstre til høyre eller høyre til
venstre) for beskrivelsen, tittelen og andre tekstattributter spesifisert for bildet.

d. I Språkkode kan du bestemme ønsket språk, dersom du for eksempel har et bilde
som viser innhold på et annet språk enn det på siden. Skriv inn standard
språkkodeformat, for eksempel it (italiensk), es (spansk), en (engelsk) osv.

e. I Bildekart kan du assosiere et bildekart med bildet. Bildekart brukes til å merke
bestemte områder på bilde til koblinger eller andre handlinger. Det er for tiden
ingen integrert måte å lage bildekart på i TinyMCE.

f. I Lang beskrivelse skriver du inn en kobling til en lengre bildebeskrivelse enn det
er plass til i beskrivelsesfeltet. Merk at de fleste visuelle nettlesere ikke støtter
denne funksjonen. Det er primært en tilgjengelighetsfunksjon.

g. Velg Oppdater for å lagre endringene.

Tips! Du bør alltid forsøke å ha så liten filstørrelse på bilder for webinnhold som mulig
for å unngå lange nedlastingstider. Du bør derfor komprimere bildet til en mindre stør-
relse ved å beskjære eller endre størrelsen på det. Websider har ofte en begrensning
på hvor brede bildene kan være (vanligvis rundt 500–600 piksler). Spør den sys-
temansvarlige hva som gjelder for deg. Når du skal beskjære og endre størrelsen på
bilder, kan du også velge forhåndsdefinerte størrelser fra listen Forhåndsinnstilling,
som er definert av systemadministratoren i filen web.config på webområdet.

Sette inn integrerte medier

Du kan sette integrerte medier inn på nettsidene dine, som videoer eller Flash-animasjoner.
Akkurat som med biler må de integrerte mediene være tilgjengelig i kategorien Medier for å
kunne koble til mediefilen, som beskrevet i Håndtere medier. De vanligste filformatene støttes på
EPiServer CMS-eksempelområdet. Se aktuelle standarder for tilgjengelighetskoding for en
detaljert beskrivelse av andre formater slik som Quicktime, Windows Media og Real Media.

Attributtalternativene i kategorien Avansertvil avhenge av medietypene du velger i
kategorien Generelt. Se aktuelle standarder for tilgjengelighetskoding for en mer
detaljert beskrivelse av Flashfilm-attributter.

Sett inn integrert media slik:

1. Plasser markøren i redigeringsområdet der du vil sette inn bildet.

2. Klikk på knappen Sett inn / rediger inkludert objekt på verktøylinjen for redi-
geringsprogrammet.
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3. I Type velger du medietypen og tilhørende format, for eksempel Flash, Quicktime eller
Windows Media. Som standard velges Flash.

4. Bla gjennom for å velge mediefilen i filbehandleren i Fil/URL.

5. I Dimensjoner angir du filmens dimensjoner i piksler. Sørg for at Behold proporsjoner er
valgt for å beholde filmens proporsjoner.

6. Klikk på Sett inn, og mediene vil lenkes inn på siden.

Avanserte innstillinger

Ved å velge fanen Avansert kan du jobbe med avanserte medieinnstillinger (bakgrunnsfarge,
justering og visningsvalg) slik:

Avanserte alternativer

1. I ID kan du sette en unik identifikator for mediet. ID-en kan bli referert av CSS-stilark eller
av et JavaScript for tilleggsfunksjonalitet.

2. I Justering kan du plassere medievisningen på siden.

3. I Bakgrunn kan du velge bakgrunnsfarge for mediet gjennom følgende valg: Velg farge,
Palett eller Navnevalg.
Klikk på Bruk for å bruke bakgrunnen.

4. I Vertikal avstand og Horisontal avstand kan du angi den horisontale og vertikale
avstanden i piksler til omkringliggende objekter.

5. Velg Oppdater for å lagre endringene.

Flash-alternativer

1. I Kvalitet setter du visningskvaliteten for Flash-filmen. Bestemmer hvordan avspill-
ingshastighet og utseende skal prioriteres.

2. I Skalering setter du skalaen for å bestemme hvordan filmen skal tilpasses når den vises i
et bestemt område.

3. IW-modus setter du Windows-egenskapene for Flashfilmen for gjennomsiktighet,
laginndeling og plassering i nettleseren.

4. I S-justering angir du hvordan filmen skal justeres i nettleservinduet.

5. Velger du Autostart, vil filmen spilles av automatisk når siden åpnes.

6. Hvis du velger Løkke, vil filmen gjentas i det uendelige, eller stoppe når den når den siste
rammen.

7. Hvis du velger Vis meny, vil menyen vises.

8. Hvis du velger SWLiveConnect, vil nettleseren starte Java når du laster Flash-spilleren
for første gang.

9. I Base angir du en basekatalog eller URL som skal brukes til å løse alle relative bane-
setninger i Flash Player-filmen. Dette attributtet er nyttig når du har filmene dine i en
annen mappe enn de andre filene.

10. I Flash-variabler setter du rotnivåvariablene som skal sendes til filmen.

11. Velg Oppdater for å lagre endringene.

Legge til tabeller
Tabeller brukes for å organisere data i rader og kolonner for å få bedre oversikt over informas-
jonen. Verktøylinjeknappene for tabeller er ikke med på eksempelområdet EPiServer CMS, noe
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som betyr at systemadministrator må legge dem til fra administreringsgrensesnittet.

Når du setter inn en tabell, velger du antall rader og kolonner for tabellen. Du kan også definere
utseendet til tabellen, helst ved å bruke forhåndsdefinerte CSS-tabellklasser, men du kan også
angi egenskapene manuelt.

Forhåndsdefinerte CSS-tabellklasser sikrer at tabellene får uniformt utseende på webområdet,
og dette er også den enkleste måten å formatere tabellene på. Hør med systemansvarlig hva
som gjelder for ditt webområde.

Opprette en tabell

Slik oppretter du en tabell:

1. Plasser markøren der du vil sette inn tabellen.

2. Klikk på verktøylinjeknappen Sett inn en ny tabell for å åpne dialogboksen Sett inn / redi-
ger tabell. I kategorien Generelt kan du bestemme generelle innstillinger for tabellen.

3. I Kolonner og Rader bestemmer du antall kolonner og rader.

4. I Celleutfylling kan du angi området mellom celleteksten og cellekantene i piksler. Dette
er bare nødvendig hvis du ikke bruker CSS-klasse for tabellformateringen.

5. I Celleavstand kan du angi området mellom cellene i tabellen i piksler. Dette er bare nød-
vendig hvis du ikke bruker CSS-klasse for tabellformateringen.

6. I Justering kan du angi tabellens plassering der tabellbredden ikke tar opp all tilgjengelig
plass.

7. I Ramme kan du angi tabellrammens vekt i piksler. Bruk dette valget hvis du vil ha en
tabellramme og ikke bruker CSS-klasser for å formatere tabellen. Standardverdi er null.

8. I Bredde kan du angi en fast bredde for tabellen i piksler. Hvis du ikke angir en verdi her,
vil tabellbredden tilpasses innholdet og ta i bruk all tilgjengelig plass.

9. I Høyde kan du angi en fast høyde for tabellen i piksler. Som oftest styres tabellhøyden av
innholdet, slik at tabellen kan utvides nedover.

10. I Klasse kan du angi forhåndsdefinert formatering for tabellen. Velg en passende CSS-
tabellklasse fra rullegardinlisten.

11. I Tabelloverskrift kan du sette inn et overskriftsområde for tabellen. Tabelloverskriften lar
deg skrive inn en tittel over tabellen.

12. Klikk på Sett inn for å sette tabellen inn på siden. Gå videre med å skrive data inn i cel-
lene. Du kan bevege deg mellom cellene med piltastene eller tab-tasten.

13. Lagre siden når du er ferdig.

Formatere tabelloverskriften

For å formatere tabellen riktig må du spesifisere tabellens overskrift. Av tilgjengelighetsgrunner
er det viktig å skille tittelceller fra dataceller når tabelldata tolkes. Du kan formatere over-
skriftsraden manuelt ved å for eksempel bruke fet skrifttype for overskriftsradteksten, men dette vil
gi tabellen gal formatering.

1. Åpne tabellen for redigering og sett markøren i første overskriftsrad.

2. Velg Celleegenskaper på verktøylinjen.

3. I Celletype velg Overskrift fra listen. Dette vil gi tittelcellen en <th>-HTML-kode.

4. IOmråde velger du Kolonne fra listen for å angi tittel for hele kolonnen.

5. Velg Oppdater alle celler i raden i rullegardinlisten for å anvende de samme
egenskapene på alle cellene i overskriftsraden.
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6. Klikk på Oppdater for å oppdatere informasjonen for tabellen.

7. Lagre endringene. Hvis du bruker CSS-klasser for å formatere tabeller, vil du kunne se at
tabelloverskriften nå er oppdatert med et eget overskriftsformat.

Slette en tabell

Når du skal slette en tabell, setter du markøren i en tabellcelle og velger knappen Slett tabell
på verktøylinjen.

Organisere tabellen

Du kan omorganisere dataene eller opprette mer komplekse tabellstrukturer, for eksempel ved å
slå sammen og dele opp celler, så vel som å sette inn og slette rader og kolonner.

Slå sammen celler

Slik slår du sammen celler i en tabell:

1. Åpne tabellen for redigering, sett markøren i en av cellene du vil slå sammen. Dette vil
være celle nummer en i forhold til cellene som slås sammen.

2. Velg Slå sammen celler .

3. I Kolonner angi antall celler du ønsker å slå sammen. For eksempel 2 hvis du slå sam-
men to celler. Du kan slå sammen hvilket som helst antall celler så lenge de er ved siden
av hverandre i tabellen. Sammenslåingen vil skje til høyre for den valgte førstecellen.

4. I Rader angir du antall rader der du vil slå sammen cellene. For eksempel 4 dersom du vil
slå sammen to celler på de neste fire radene. Sammenslåingen vil skje nedover fra og
med den første valgte cellen.

5. Klikk på Oppdater for å slå sammen cellene.

Dele celler

Slik deler du celler i en tabell:

1. Åpne tabellen for redigering, sett markøren i cellen du vil dele. Merk at du kun kan dele
celler som tidligere har blitt slått sammen.

2. Velg Del tabellceller .

Endre antall rader og kolonner

Slik setter du inn og sletter rader og kolonner i en tabell:

Sett inn og slett kolonner. Plasser markøren for å sette inn kolonner før og
etter den merkede kolonnen, og du kan også slette en merket kolonne.

Sett inn og slett rader. Plasser markøren for å sette inn rader før og etter en
merket rad, og du kan også slette en merket rad.

Endre tabellegenskaper

Når du har opprettet en tabell, kan du endre den og skreddersy den til dine behov. I dia-
logboksen Sett inn / rediger tabell kan du sette egenskaper for hele tabellen, som tabell-

størrelsen og tabellen plassering på siden. Når du er ferdig, klikker du på Oppdater for å lagre
endringene.

Hvis du bruker forhåndsdefinerte CSS-klasser til å formatere tabeller, rader eller celler, må du
være klar over at ekstra formatering som legges til "manuelt" over forhåndsdefinert formatering
kan bli satt til side og ikke bli gjeldende.

Kategorien Generelt
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Kategorien Generelt inneholder følgende bokser:

l Kolonner/rader. Angi antall kolonner og rader i feltene Kolonner og Rader.

l Celleutfylling. Angi området mellom celleteksten og cellekanten i piksler. Dette er bare
nødvendig hvis du ikke bruker CSS-klasse for tabellformateringen.

l Celleavstand. Angi området mellom cellene i tabellen i piksler. Dette er bare nødvendig
hvis du ikke bruker CSS-klasse for tabellformateringen.

l Justering. Angi tabellens plassering dersom tabellbredden ikke krever all tilgjengelig
plass. Skriv inn Midtstill, Venstre eller Høyre.

l Ramme. Angi tabellrammens vekt i piksler. Bruk dette valget hvis du vil ha en
tabellramme og ikke bruker CSS-klasser for å formatere tabellen. Standardverdi er null.

l Bredde. Angi en fast bredde for tabellen i piksler. Hvis du ikke angir en verdi her, vil tabell-
bredden tilpasses innholdet og ta i bruk all tilgjengelig plass.

l Høyde. Angi en fast høyde for tabellen i piksler. Som oftest styres tabellhøyden av innhol-
det, slik at tabellen kan utvides nedover.

l Klasse. Velg en passende CSS-tabellklasse fra rullegardinlisten.

l Tabelloverskrift. Sett inn et overskriftsområde for tabellen slik at du kan skrive inn en
overskrift over tabellen.

Kategorien Avansert

Kategorien Avansert inneholder følgende bokser:

l ID. Skriv inn ID-nummeret for tabellen for tilgjengelighetsformål.

l Sammendrag. Skriv en beskrivelse av tabellinnholdet for tilgjengelighetsformål.

l Stil. Vis gjeldende innstillinger for tabellen. Dette valget kan brukes for å sette stil-
attributter, og sette til side verdier spesifisert i CSS-klasser. Normalt bør du bruke CSS-
klasser, men du kan bruke dette valget hvis du vil anvende bestemte stilinnstillinger kun
for dette elementet.

l Språkkode. Angi et språk her hvis innholdet i tabellen er på et annet språk enn resten av
siden. Skriv inn standard språkkodeformat, for eksempel it (italiensk), es (spansk), en
(engelsk) osv.

l Bakgrunnsbilde. Du kan velge et bakgrunnsbilde for hele tabellen. Klikk på knappen Bla
gjennom til høyre for feltet for å velge et bilde i mediebiblioteket. Klikk på OK for å legge
bildet til tabellen.

l Ramme. Angi hvilke deler av rammene utenfor som skal være synlige. Se tilgjen-
gelighetsprogrammeringsstandarder for beskrivelse av attributtverdier.

l Regler. Angi hvilke deler av rammene innenfor som skal være synlige. Se tilgjen-
gelighetsprogrammeringsstandarder for beskrivelse av attributtverdier.

l Skriftretning. Bestem skriftretningen for tabellen, hvis denne er forskjellig fra resten av
siden.

l Rammefarge. Velg en rammefarge for tabellen. Du kan velge farger ved hjelp av altern-
ativene Velg farge, Palett eller Navnevalg avhengig av preferansene dine. Klikk på Bruk
for å anvende fargevalget i tabellen.

l Bakgrunnsfarge. Velg en bakgrunnsfarge for tabellen. Du kan velge farger ved hjelp av
alternativene Velg farge, Palett eller Navnevalg avhengig av preferansene dine. Klikk på
Bruk for å anvende fargevalget i tabellen.
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Radegenskaper

I dialogboksen Radegenskaper kan du bestemme innstillingene som skal gjelde for en
bestemt rad i tabellen. Hvis du for eksempel vil at bestemte rader skal ha rød bakgrunn,

bruker du dialogboksen Radegenskaper. Når du er ferdig, klikker du på Oppdater for å lagre
endringene.

Kategorien Generelt

Kategorien Generelt inneholder følgende bokser:

l Rad i tabell. Angi antall kolonner og rader i feltene Kolonner og Rader.

l Justering. Bestem celletekstenes plassering for raden.

l Vertikal justering . Bestem celletekstenes vertikale plassering for raden.

l Klasse. Velg en passende CSS-tabellklasse fra rullegardinlisten.

l Høyde. Bestem en fast bredde i piksler for en bestemt rad i tabellen.

l Oppdater aktuell rad. Når du gjør endringer i tabeller, kan du bestemme hvor endringene
skal gjelde:

Oppdater aktuell rad (raden som er valgt)

Oppdater oddetallsrader i tabellen

Oppdater partallsrader i tabellen

Oppdater alle rader i tabellen

Kategorien Avansert

Kategorien Avansert inneholder følgende bokser:

l ID. Skriv inn ID-nummeret for raden for tilgjengelighetsformål.

l Stil. Vis gjeldende innstillinger for raden.

l Skriftretning. Her bestemmer du skriftretning for raden hvis den er forskjellig fra resten av
tabellen.

l Språkkode. Angi en språkkode her hvis innholdet i radene er på et annet språk enn
resten av siden. Skriv inn standard språkkodeformat, for eksempel it (italiensk), es
(spansk), en (engelsk) osv.

l Bakgrunnsbilde. Velg et bakgrunnsbilde som skal brukes på en tabellrad, og klikk på OK
for å legge til bildet.

l Bakgrunnsfarge. Velg en bakgrunnsfarge for en tabellrad.

Celleegenskaper

I dialogboksen Celleegenskaper kan du bestemme innstillingene som skal gjelde for en
bestemt celle i tabellen. Hvis du for eksempel vil at en bestemt celle skal ha gul bakgrunn,

bruker du dialogboksen Celleegenskaper. Når du er ferdig, klikker du på Oppdater for å lagre
endringene.

Kategorien Generelt

Kategorien Generelt inneholder følgende bokser:

l Justering. Bestemmer tekstens plassering i cellen.

l Vertikal justering . Bestemmer celletekstenes vertikale plassering for raden.

l Celletype. Spesifiser om innholdet i cellen er data eller overskrift ved å velge Data eller
Overskrift. Dette brukes for å anvende riktig formatering for en tabell, men også for tilgjen-
gelighetsformål.
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l Område. Spesifiser om cellen er en radcelle eller en kolonnecelle for cellene som er
kolonne- eller radoverskrifter av tilgjengelighetsformål.

l Bredde. Bestem en fast bredde i piksler for en bestemt celle i en tabell.

l Høyde. Bestem en fast bredde i piksler for en bestemt celle i en tabell.

l Klasse. Velg en passende CSS-tabellklasse fra rullegardinlisten.

l Oppdater aktuell celle. Når du gjør endringer i celler, kan du bestemme hvor endringene
skal gjelde:

Oppdater aktuell celle (cellen som er valgt)

Oppdater alle celler i en rad

Oppdater alle celler i en tabell

Kategorien Avansert

Kategorien Avansert inneholder følgende bokser:

l ID. Skriv inn ID-nummeret for cellen for tilgjengelighetsformål.

l Stil. Vis gjeldende innstillinger for tabellcellen.

l Skriftretning. Her bestemmer du skriftretning for cellen hvis den er forskjellig fra resten av
tabellen.

l Språkkode. Angi en språkkode her hvis innholdet i cellen er på et annet språk enn resten
av tabellen. Skriv inn standard språkkodeformat, for eksempel it (italiensk), es (spansk),
en (engelsk) osv.

l Bakgrunnsbilde. Velg et bakgrunnsbilde som skal brukes på en tabellcelle, og klikk på
OK for å legge til bildet.

l Rammefarge. Velg en rammefarge for cellen. Du kan velge farger ved hjelp av altern-
ativene Velg farge, Palett eller Navnevalg avhengig av preferansene dine. Klikk på Bruk
for å anvende fargevalget i tabellen.

l Bakgrunnsfarge. Velg en bakgrunnsfarge for en celle.
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Redigere alle innholdsegenskaper

Du kan redigere alle egenskapene for ulike typer innhold som beskrevet i Arbeide i redi-
geringsvisning.

Sideinnstillinger
Du kan redigere følgende innstillinger for standardsiden på eksempelområdet:

l Navn. Påkrevd (du kan ikke la det stå tomt). Skriv navnet på siden du oppretter her. Dette
navnet brukes noen ganger som overskrift øverst på siden, og kan også vises i trestruk-
turen og menyene.

l Navn i URL. Navnet i URL-en gjelder kun for sider der webadressene gjenspeiler webom-
rådets struktur. Hvis du angir en adresse i Navn i URL, vil EPiServer CMS automatisk
opprette en adresse basert på navnet du har gitt siden. Hvis du synes det for langt og kom-
plisert, kan du opprette et navn for siden på egenhånd.
Det er mulig å endre navnet etterpå, men vær oppmerksom på at mange folk kan ha
opprettet en kobling til siden din, og disse vil ikke virke lenger hvis du endrer navnet. Hvis
du endrer navnet på siden, påvirkes ikke feltene og koblingene til siden.

l Enkel adresse. Når sider kobles til EPiServer CMS, tildeles de en adresse som kan vise
seg å være vanskelig å huske og som du kanskje ikke ønsker å bruke i en
markedsføringssammenheng. Enkel adresse lar deg opprette en kobling slik at gjester
kan besøke siden ved bruk av en forståelig adresse. Hvis du for eksempel skriver /produk-
ter i feltet, kan besøkende skrive http://www.selskap.no/produkter i adressefeltet på
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webleseren og komme direkte til denne siden.
Ved å klikke på Endre kan du legge til en enkel adresse. Denne funksjonen fungerer
også hvis du angir navnet på siden på det første nivået etter webområdeadressen. Hvis
du for eksempel har en side kalt "Nyheter", kan du angi http://www.company.com/nyheter
og komme til riktig side uten å måtte angi en enkel adresse. EPiServer CMS søker først på
sider som har en enkel adresse. Hvis den ikke finner en side med den adressen, vil den
søke på navnet på siden. Hvis flere sider har samme navn, vises siden som blir funnet
først.

l Vis i navigasjon. Du vil ikke alltid at alle sidene på et webområde skal være med som
alternativer i menyen. Hvis du fjerner krysset i avkrysningsboksen Vis i navigasjon , vil
siden ikke være synlig i navigasjonsmenyen. Denne funksjonen kan være egnet for
skjemaer eller andre sider som ikke må være til stede i menyer, men som i stedet åpnes
via koblinger fra andre sider.

l Synlig til. Du kan se tilgangsrettighetene for innholdet. Ved å klikke på Håndter kan du
endre disse innstillingene som beskrevet i Angi tilgangsrettigheter fra redi-
geringsvisningen.

l Språk. Du kan vise språkinnstillingene for innholdet og håndtere dem hvis globalisering
er aktivert på webområdet, se Definere språkinnstillinger.

l ID, type. Viser det unike ID-nummeret og innholdstypen brukt.

Verktøy

Språkinnstillinger

Du kan vise språkinnstillingene for innholdet og håndtere dem hvis globalisering er aktivert på
webområdet, se Definere språkinnstillinger.

Håndter utløp og arkivering

Normalt utløper sider aldri, men hvis du ønsker å stoppe siden i å bli publisert på en bestemt dato
og klokkeslett, velger du Håndter utløp og arkivering, se Angi en dato for å stoppe innholdet i å
bli publisert.

Merk som under redigering hele tiden

Med en gang du begynner å redigere en side eller blokk, angis den automatisk til å være under
redigering for å unngå fare for versjonskonflikter. Du kan også beholde markeringen for innhol-
det som for tiden under redigering selv om du har sluttet å redigere den, eller du logger av
manuelt. Da kan du se om det finnes noen andre som arbeider på en side fordi alle sidene som
angis manuelt til å være for tiden under redigering, vises automatisk med symbolet i trestruk-
turen, inkludert et verktøytips som viser hvem som redigerer disse sidene.
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Hvis noen andre forsøker å redigere siden du arbeider på, vises et varsel om at denne siden for
tiden er under redigering. Hvis den personen bestemmer seg for å fortsette arbeidet med siden
ved å klikke på Rediger uansett, opprettes en ny sideversjon.

Under Verktøy angir du siden du arbeider med som under redigering manuelt som følger:

Aktivere: Velg Merk permanent som under redigering.

Deaktivere: Slå av Merk permanent som under redigering for å fjerne hakesymbolet.

Obs! Merk permanent som under redigering vil ikke forsvinne før du deaktiverer det
manuelt.

Systemadministratoren kan kjøre en planlagt jobb i henhold til det konfigurerte tidsintervallet og
innstillingen vil være inaktiv og fjernes fra trestrukturen. Denne jobben vil ikke fjerne mark-
eringene manuelt.

Kategorilinje og innhold
Avhengig av hvordan webområdet er konfigurert har visningen innholdsinnstillinger følgende
kategorier og egenskaper på en standard side på eksempelområdet:

SEO
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Eksempelområde og maler gir et eksempel i kategorien SEO på hvordan du kan angi den føl-
gende metataginformasjonen som skal brukes av søkemotorene:

l Tittel. Angi tittelen på siden som skal indekseres og vises som en kobling på søkeres-
ultatsiden av søkemotorene. Hvis du ikke skriver noe her, genererer systemet et navn
basert på sidenavnet og webområdenavnet.

l Nøkkelord. Angi metadatanøkkelordene for optimering av søkemotor.

l Sidebeskrivelse. Skriv inn introduksjonsteksten som skal indekseres og vises under kob-
lingen på søkeresultatsiden av søkemotorene.

l Deaktiver indeksering. Velg for å deaktivere siden fra i å bli indeksert av søkemotorene.

Innhold

Systemadministratoren kan legge til standardverdier for de forskjellige feltene. Det kan for eksem-
pel bety at overskriftsfeltet allerede er fylt inn, eller kanskje vises datoen for publisering auto-
matisk.
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l Kategori. Kategorisering av sider kan for eksempel være nyttig når du filtrerer søkein-
formasjon eller sider i nyhetslister. Eksempelområdet viser produkter som kategorier. Kat-
egorier vises som et tre hvor du kan utvide og slå sammen punktene. Valgte kategorier
viser også et verktøytips med banen i kategoritreet ved å sette musepekeren over.

Legg kategorier til en side ved å klikke på knappen med et plusstegn. I vinduet Velg kat-
egorier velger du hver kategori hver for seg i treet. Du kan ikke velge flere kategorier sam-
tidig ved å velge et helt punkt i treet. Når du er ferdig, klikker du på OK.
Slett en kategori ved å klikke på for hver kategori på listen.
Kategorier opprettes i administrasjonsgrensesnittet og anvendes i redi-
geringsprogramgrensesnittet hvor du kan velge og bruke dem på sider.

Obs! Bare kategorier angitt som Synlig i administrasjonsgrensesnittet kan velges av
webansvarlige.

l Hovedtekst. I redigeringsprogramområdet Hovedtekst kan du arbeide med tekster og
bilder, opprette koblinger og legge til tabeller. Se Bruke riktekstredigeringsprogrammet.

Obs! Ikke alle sidetypene har redigeringsprogramområder.

l Innholdsområder. Eksempelmalen har redigeringsprogramområdene Stort innhold-
sområde og Lite innholdsområde, der du kan dra og slippe sider, blokker og medier.
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Obs! Ikke alle sidetypene har innholdsområder.

Innstillinger

l Publisert. Et system-generert datostempel som viser når innholdet ble publisert sist. Ved
å klikke på Endre kan du velge en annen dato.

l Opprettet. Et system-generert datostempel som viser når siden ble opprettet. Ved å klikke
på Endre kan du velge en annen dato.

l Endret. Et system-generert datostempel som viser når siden ble sist endret.

l Oppdater endret dato. Dette alternativet velges som standard, men du kan fjerne haken
hvis du ikke ønsker at datoen skal vises for når innholdet ble sist oppdatert.

l Sorter undersider. Sorteringsrekkefølgen angir hvordan sidene skal sorteres i menyene.
Når du velger en sorteringsrekkefølge, kontrollerer du rekkefølgen av alle undersider
under siden du redigerer. Her kan du velge mellom å sortere etter når sidene er opprettet,
endret eller publisert, med synkende eller stigende rekkefølge. Du kan også velge å sort-
ere i alfabetisk rekkefølge eller etter sorteringsindeksen du har angitt.

l Sorteringsindeks. Hvis du har valgt Etter sorteringsindeks som sorteringsrekkefølge på
en side, må du tilordne alle undersidene et tall, en indeks, slik at systemet forstår rekke-
følgen som sidene skal ligge i. Siden med det laveste nummeret sorteres slik at det
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kommer øverst i menyen. Standardtallet for alle sidene er normalt 100. Hvis du oppretter
en side som du ønsker å plassere før andre sider i menyen, må du tildele denne siden et
lavere nummer enn 100, for eksempel 90. Hvis du ønsker å sortere den etter andre sider,
gi den et tall høyere enn 100, for eksempel 110. Det er alltid en god idé å arbeide med
minst to eller tre sifre i tilfellet du skulle ønske å sette inn en side mellom to andre i
fremtiden. Dermed kan du enkelt gjøre det uten at du trenger å endre sorteringsindeksen
for alle sidene. Husk, sorteringsindeksen brukes bare når du har valgt Etter sor-
teringsindeksunder Sorter undersider på den overordnede siden.

l Snarvei. Med en snarvei kan du opprette ulike typer koblinger i menytreet. Forskjellen
mellom snarveier og ordinære koblinger, ligger i at med snarveisalternativet blir selve
siden en kobling i menystrukturen, og vil ikke vise innhold på egenhånd. Snarveier kan
koble til sider på det samme webområdet eller eksterne områder. Du kan også få snar-
veier til å hente data fra andre sider på det samme området. Med dette alternativet vil den
besøkende forbli på samme gren i sidetreet. Ingen snarvei angis som standard, men hvis
du ønsker en annen type kobling, klikker du på Håndter.

I Snarveitype velger du hvilket som helst alternativ av de følgende:

Ingen snarvei. Valgt som standard innebærer en kobling som viser innholdet som
du har opprettet. Ved å velge dette kan du også nullstille siden etter bruk av andre
typer koblinger.

Snarvei til en side i EPiServer CMS. Brukt til å koble til en annen side på det
samme webområdet. Dette blir da en direktekobling til siden du velger. En
besøkende som klikker på denne koblingen, overføres til siden du har koblet til og
dens tilhørende menyer.

Snarvei til en side på et annet webområde. Brukt til å koble til en ekstern side på
Internett eller til et dokument på serveren. Husk å få med hele adressen, inkludert
http://. Ved å klikke på knappen ved siden av feltet får du opp koblingsverktøyet
der du kan opprette koblinger som vanlig. Du kan koble til dokumenter, e-
postadresser, osv.

Ingen snarvei, vis bare tekst. Brukes hvis du ønsker at denne siden bare skal
utgjøre en overskrift i menyen og ikke vise informasjon eller kobling til en annen
side.

Hent innhold fra en side i EPiServer CMS. Den samme type kobling som Snarvei
til en side. Forskjellen er at i stedet for at du forflyttes til den tilkoblede siden,
hentes informasjonen til siden du befinner deg på. Den besøkende forblir på den
samme siden, som også beholder den samme strukturen. Funksjonen er nyttig når
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du bygger tverrstrukturer på et webområde. Du kan bruke den samme informas-
jonen på nytt i flere ulike sammenhenger, for eksempel på et intranett, men du
trenger bare vedlikeholde informasjonen på ett sted.

Åpne i. Angi hvordan koblingen skal åpnes. Dette er spesielt nyttig hvis du har et
webområde med rammer. Det er også vanlig å åpne eksterne koblinger i et nytt
vindu.

Angi tilgangsrettigheter fra redigeringsvisningen
Det er mulig å tildele gjester ulike tilgangsnivåer for webområdet. Det betyr at du kan vise enkelte
sider til én besøkende og skjule de samme sidene for andre. Hvis en besøkende ikke har ret-
tighet til å lese en side, vises ikke denne siden i menyen den besøkende ser.

Når du skal angi tilgangsrettigheter for en side, begynner du ved å velge siden. Klikk deretter på
Håndter ved siden av Synlig for-egenskapen i visning av alle egenskaper for å åpne vinduet
Angi tilgangsrettigheter for side for gjeldende side. Det fungerer på en liknende måte for blok-
ker og for sider.

Når du åpner siden, ser du hvilke grupper og personer som har ulike rettigheter på den
gjeldende siden akkurat nå. Ved å velge Legg til gruppe eller Legg til bruker kan du vise flere
grupper og brukere på listen.

Tilgangsrettigheter og alternativer

EPiServer CMS gir andre tilgangsrettigheter for hva en brukergruppe eller bruker kan gjøre. Én
gruppe kan f.eks. ha tilgangsrettighet til å lese og publisere innhold, men ikke til å opprette,
redigere og slette innhold.

For å gi tilgangsrettigheter velger du ett eller flere av følgende alternativer:

l Les betyr at gruppen/brukeren kan lese gjeldende innhold.

l Opprett betyr at gruppen/brukeren kan opprette innhold under gjeldende innhold.

l Endre betyr at gruppen/brukeren kan redigere gjeldende innhold.

l Slett betyr at gruppen/brukeren kan slette gjeldende innhold.

l Publiser betyr at gruppen/brukeren kan publisere gjeldende innhold.

l Administrer betyr at gruppen/brukeren kan redigere dynamiske egenskaper og angi
tilgangsrettigheter og språkegenskaper på individuelle innholdselementer i redi-
geringsvisning. Vær klar over at dette nivået ikke gir tilgang til admin-visning.

Hvis du fjerner noen av disse alternativene for en gruppe eller en bruker, betyr det at de nektes
tilgangrettighet til denne handlingen.

Hvis du f.eks. ikke vil at gruppen Alle skal kunne lese en bestemt side, fjerner du avkrysningen
for Les for denne gruppen. Husk å velge Lagre-knappen når du har tildelt tilgangsrettigheter som
skal gjelde for den bestemte siden.
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Ressurser

Ressurser er tilgjengelige i ressursfeltet i EPiServer og kan være innhold av typen mediefiler, for
eksempel bilder eller dokumenter, blokker, eller produkter fra katalogene i EPiServer Commerce.
Ressurser er tilgjengelige både i EPiServer CMS og EPiServer Commerce, noe som gjør det lett
å legge til innhold ved å dra og slippe elementer til for eksempel et innholdsområde på en side,
en blokk eller et produkt.

Obs! Ressursfeltet i en standard EPiServer-installasjon vil som standard inneholde
medie-, blokk- og katalogoppføringer for EPiServer CMS og EPiServer Commerce.
Fordi ressursfeltet er et tilleggsområde kan det være andre ressurser tilgjengelige i
installasjonen.

Du kan arbeide direkte med innhold fra ressursfeltet, for eksempel redigere bilder eller blokker,
eller opprette mapper for å organisere innholdselementer. Kontekstmenyen vil gi ulike valg alt
etter hvilken type ressurs som er valgt. Vi skal nå beskrive hvordan man arbeider med
innholdselementer i ressursfeltet.

Blokker
Blokker er deler av innhold som kan brukes om igjen og deles mellom webområder, mens de
vedlikeholdes kun på ett sted. Typiske innholdsblokker er kampanjeteasere og bannere, videoer,
nyhetsfeeder og kontaktskjemaer. Akkurat som for sider kan du ha ulike blokktyper, for eksempel
en redigeringsprogramblokk eller et skjema- eller sideoppføringsblokk.
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Blokker håndteres i kategorien Blokk i ressursfeltet, der du kan opprette nye blokker og organ-
isere dem i mapper. Du kan da bruke blokker ved å dra dem inn i innholdsområder på for eksem-
pel EPiServer CMS-sider. Du kan håndtere blokkversjoner som for andre innholdstyper, og
blokker kan også tilpasses til å vise utvalgte besøksgrupper.

Søke etter og finne blokker

Bruk søkefeltet øverst i feltet til å skrive inn søkekriterier og hente blokker. Når du klikker på et
søkeresultat, utvides mappen der blokken ligger. Når du skal finne blokker, klikker du på en
mappe for å utvide mappene og innholdet nedenfor.

Opprette en blokk

Obs! For å kunne opprette blokker må de webansvarlige ha rettighet til å opprette på
rotkatalogen på webområdet.

Opprett en blokk fra kategorien Blokk i ressursfeltet

Når du bruker dette alternativet, vil blokken bli lagret i den valgte mappen i blokkmappestruk-
turen. Blokken vil være globalt tilgjengelig på webområdet.

1. Merk mappen i strukturen under der du vil opprette blokken, og velg Ny blokk i kon-
tekstmenyen, eller klikk på knappen Legg til.

2. Velg blokktypen blant de som er tilgjengelige på webområdet, og gi blokken et navn.

3. Avhengig av type blokk legger du til hensiktsmessig innhold.

4. Følg publiseringsflyten, og publiser blokken umiddelbart eller sett tid for publisering
senere. Upubliserte blokker vil ikke være synlige for besøkende og vil vises nedtonet i
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redigeringsvisning når de legges til i et innholdsområde.

Når du oppretter en blokk og klikker på Tilbake, går du tilbake til siden eller blokken du tidligere
arbeidet på.

Opprett en blokk direkte fra et innholdsområde

Når du bruker dette alternativet, lagres blokken i mappen For denne siden for den valgte siden.

1. Klikk på Opprett en ny blokk i innholdsområdet, enten fra redigeringsvisningen på side
eller visning av alle egenskaper.

2. Velg blokktypen blant de som er tilgjengelige på webområdet. Blokken vil få et sys-
temgenerert navn.

3. Avhengig av type blokk legger du til hensiktsmessig innhold.

4. Følg publiseringsflyten, og publiser blokken umiddelbart eller sett tid for publisering
senere.

Hvis du ønsker informasjon om hvordan du legger til koblinger i koblingssamlingsområdet eller
riktekstredigeringsprogrammet, kan du se Opprette koblinger.

Redigere en blokk

Obs! Endringer som gjøres på en blokk som brukes i innholdet på webområdet, vil
påvirke alle forekomster der blokken er i bruk.

Du kan redigere blokker enten direkte fra innholdsområdet der den brukes, eller fra kategorien
Blokk i ressursfeltet.
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1. Merk blokken du vil redigere, og velg Rediger i kontekstmenyen.

2. Avhengig av type blokk endrer du det ønskede innholdet.
Hvis du vil endre navn på blokken, bruker du visning av alle egenskaper.

3. Følg publiseringsflyten, og publiser blokken enten umiddelbart eller sett tid for publisering
av endringene senere.

Når du redigerer en blokk og klikker på Tilbake, går du tilbake til siden eller blokken du tidligere
arbeidet på.

Hvis du ønsker informasjon om hvordan du legger til koblinger i koblingssamlingsområdet eller
riktekstredigeringsprogrammet, kan du se Opprette koblinger.

Bruke blokker

Blokker kan bare legges til innholdsområder som støtter blokker. I redigeringsvisning velger du
den ønskede blokken i ressursfeltet og drar den inn i et innholdsområde på en side. En grønn
ramme vil angi hvor det er mulig å legge til blokker i innholdet.

Du kan legge til flere blokker i det samme området. Dra blokken ovenfor eller nedenfor en eks-
isterende blokk, og slipp den når skillelinjen vises. Blokker kan også legges til et innhold-
sområde fra visning av alle egenskaper.
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Tips! I likhet med blokker kan også sider fra sidetreet slippes i et innholdsområde.
Avhengig av hvordan sidemalen er bygget opp vil innholdet på den valgte siden gjen-
gis i innholdsområdet. Dette er nyttig når du ønsker å annonsere en bestemt side.

Blokker kan også legges til i et område i et riktekstredigeringsprogram via dra og slipp.

Når du skal fjerne en blokk fra et innholdsområde, velger du Fjern fra kontekstmenyen.

Tips! Blokker kan tilpasses til å vise bestemt informasjon til utvalgte besøksgrupper,
se Tilpasse innhold.

Obs! Du kan ikke koble til blokker da de ikke har en webadresse (URL). Du kan
imidlertid opprette koblinger til andre sider og mediefiler hvis blokken inneholder
riktekstredigeringsprogrammet (XHTML-strengegenskap).

Ordne blokker i et innholdsområde

Du kan endre visningsrekkefølgen til blokker ved å omorganisere dem i innholdsområdet, enten
via dra og slipp eller ved å velge Flytt opp eller Flytt ned i kontekstmenyen.
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Vise blokker i ulike stiler

Du kan velge visningsalternativer for blokker på en side i ulike størrelser og stiler. Gjengivelsen
av blokker må ha innebygd støtte for håndtering av ulike bredder for at innholdet skal vises riktig.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

l Automatisk. Velg dette alternativet for å vise blokken med en hensiktsmessig innebygd
stilalternativ valgt av systemet.

l Manuelt. Velg dette alternativet for å vise blokken ved å bruke et bestemte stilalternativ,
for eksempel forhåndsinnstillinger slik som “Full”, “Bred” eller “Liten”, for den aktuelle kon-
teksten blokken brukes i.

Endre navn på en blokk

Når du skal endre navn på en blokk, velger du blokken i trestrukturen før du i visning av alle
egenskaper endrer egenskapen Navn. Du bryter ingen koblinger på webområdet ved å endre
navn på en blokk.

Flytte, kopiere og fjerne blokker i mapper

Du flytter, kopierer og fjerner en mediefil på samme måte som for sider ved å bruke kon-
tekstmenyen.

Fordi blokker og mediefiler deler de samme mappene, vil alt innholdet i mappen bli påvirket når
du fjerner en mappe fra trestrukturen. Du vil bli varslet om eksisterende referanser til innholdet
der det brukes slik at du kan fjerne disse koblingene før du flytter blokken til papirkurven.

Vær klar over at blokken ikke lenger vil være tilgjengelig på webområdet når du har flyttet den til
papirkurven. Du kan se blokkene du har fjernet ved å velge Vis papirkurv fra kontekstmenyen for
blokk-gadgeten.

Håndtere blokkinnhold på flere språk

Du kan vise en liste over side- og blokkversjoner og håndtere dem fra gadgeten Versjoner, hvor
du også kan håndtere språkversjoner. Når du skal opprette en blokk på et annet språk, kan du se
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Globalisere innhold.

Håndtere blokkversjoner

Versjoner for blokker håndteres på samme måte som for andre typer innhold ved hjelp av Ver-
sjoner-gadgeten. Når du redigerer et bilde eller oppdaterer egenskapene for en blokk, opprettes
det en ny versjon som vil bli oppført i versjon-gadgeten. Dette gjør at du for eksempel kan gjen-
opprette og publisere en tidligere versjon av blokkversjoner på nytt ved behov.

For versjonshåndtering av blokker, medier og sider se Håndtere versjoner.

Angi tilgangsrettigheter for blokker

Akkurat som for andre typer innhold, slik som sider, kan du definere tilgangsrettigheter for
bestemte blokker. Dette gjøres enten direkte for blokken i visning av alle egenskaper eller for
hele blokkstrukturen fra admin-visningen i EPiServer CMS.

Obs! For å kunne opprette blokker må de webansvarlige ha rettighet til å opprette på
rotkatalogen på webområdet.

Mapper
Mapper brukes til å organisere innhold slik som mediefiler, for eksempel bilder, videoer og dok-
umenter, så vel som blokker. Du kan ha mapper med innhold som kan deles mellom alle
områdene i et scenario med flere områder, eller du kan ha mapper med innhold som bare vil
være tilgjengelige for det bestemte området. Det finnes også lokale mapper, og innhold som er
lagret i disse, vil bare være tilgjengelige fra det bestemte innholdet, for eksempel en side eller en
blokk.

Mapper er tilgjengelige i ressursfeltet, der blokker og mediefiler deler samme mappestruktur.

På eksempelområdet EPiServer CMS med maler vil du ha følgende forhåndsdefinerte mapper:

l For alle områder. Innholdet i denne globale mappen kan brukes og deles mellom alle
områder i en installasjon på flere områder.
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l For dette området. Innholdet i denne mappen er tilgjengelig for bruk på kun et bestemt
område i en installasjon på flere områder. Denne kan defineres når du legger til et nytt
område, for eksempel et kampanjeområde, fra admin-visningen EPiServer CMS.

l For denne siden eller For denne blokken. Innholdet i denne lokale mappen er kun tilgjen-
gelig for én bestemt side eller blokk og kan ikke åpnes fra andre sider eller blokker. For
eksempel nyttig hvis du har bilder for et bestemt formål og som ikke må brukes andre
steder på webområdet.

Opprette en mappe

Når du skal opprette en mappe, velger du den ønskede mappen i strukturen under der du vil
opprette den nye mappen. Velg deretter Ny mappe i kontekstmenyen, og gi mappen et navn.

Flytte, kopiere og fjerne en mappe

Du flytter, kopierer og fjerner en mediefil på samme måte som for sider ved å bruke kon-
tekstmenyen. Du kan også flytte mapper ved hjelp av dra og slipp.

Fordi blokker og mediefiler deler de samme mappene, vil alt innholdet i mappen bli påvirket når
du fjerner en mappe fra trestrukturen. Du vil bli varslet om eksisterende referanser til innholdet
der det brukes slik at du kan fjerne disse koblingene før du flytter mappen til papirkurven. Du kan
se innholdet du har fjernet ved å velge Vis papirkurv fra kontekstmenyen for Blokk- eller Media-
gadgeten.

Du kan ikke fjerne lokale mapper.

Forsiktig! Når du flytter og fjerner en mappe, endres URL-adressen på webområdet,
noe som kan forårsake brutte innkommende koblinger fra andre webområder eller
indekseringer fra søkemotorer.

Endre navn på en mappe

Velg Endre navn i kontekstmenyen for mappen du vil endre navn på, og angi et nytt navn. Du
bryter ingen koblinger til innhold på webområdet ved å endre navn på en mappe.

Forsiktig! Når du endrer navn på en mappe eller mediefil, endres URL-adressen til
disse ressursene på webområdet, noe som kan forårsake brutte innkommende kob-
linger fra andre webområder eller indekseringer fra søkemotorer.

Håndtere mapper på flere språk

Du kan ikke opprette språkversjoner for mapper, men du kan for eksempel navngi dem med en
språkkode. Mappestrukturen for blokker og medier vil være uendret uansett hvilket språk du vel-
ger i kategorien Områder i navigasjonsfeltet. Se avsnittet Globalisere innhold i EPiServer CMS-
dokumentasjonen.

Angi tilgangsrettigheter for mapper

Som standard er den forhåndsdefinerte globale mappen tilgjengelig for alle. Lokale mapper vil
arve tilgangsrettighetene fra innholdet (side eller blokk) de er forbundet med. Det er mulig å
definere tilgangsrettigheter for bestemte mapper i en struktur. Tilgangsrettigheter for mapper
angis fra admin-visningen i EPiServer, på samme måte som for sider i sidetrestrukturen.



Copyright © EPiServer AB

70 | Håndbok for redaktører – EPiServer 7.5 CMS

Medier
Medier i EPiServer er filer som for eksempel kan være et bilde, et pdf-dokument eller et Word-
dokument, en video eller mp3-filer. Medier håndteres fra mediebiblioteket i kategorien Medier i
ressursfeltet. Her kan du opprette mapper og laste opp mediefiler. Deretter kan du bruke
mediene ved å dra dem inn i en EPiServer CMS-side eller en blokk, eller knytte dem til et produkt
i EPiServer Commerce.

Søke etter og finne mediefiler

Bruk søkefeltet øverst i feltet til å skriv inn søkekriterier og hente mediefiler. Når du klikker på et
søkeresultat, utvides mappen der filen ligger. Når du skal finne mediefiler, klikker du på en
mappe for å utvide mappene og innholdet nedenfor.

Laste opp en mediefil

Mediefiler lastes enklest opp med dra og slipp-operasjoner fra en mappe på datamaskinen til
opplastingsområdet. Du kan også klikke direkte i opplastingsområdet for å legge til filer. Eller du
kan velge Last opp filer i kontekstmenyen for målmappen du vil laste opp filene til.

Slik laster du opp mediefiler ved hjelp av dra og slipp:

1. Klikk på mediemappen du vil laste opp mediefilene til.

2. På datamaskinen finner og velger du én eller flere filer som du vil laste opp (hold nede
Ctrl eller Cmd for å velge flere), og dra dem til opplastingsområdet. Det vil vises et status-
vindu for opplastingen.

3. Når du er ferdig, klikker du på Lukk.
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Forhåndsvise medier

Mediefiler i listevisninger er representert av miniatyrbilder. Vanlige bildefilformater er forhånds-
vist som standard på eksempelområdet EPiServer CMS, men utviklerpartneren kan sørge for vis-
ning av andre filformater også.

Avhengig av type mediefil vil du få følgende forhåndsvisningsalternativer når du dobbeltklikker:

l Et bilde eller en video vil åpne forhåndsvisning

l Andre mediefiler vil åpne visning av alle egenskaper

Uansett hvilken type eller filtype kan du laste ned den forhåndsviste filen ved å velge Altern-
ativer > Last ned denne filen.

Laste ned en mediefil

Når du skal laste ned en mediefil, velger du den i trestrukturen og klikker på Last ned i kon-
tekstmenyen. Hvis du åpner bildet eller videoen for forhåndsvisning, kan du velge ned-
lastingsalternativet fra kombinasjonsknappen Alternativer på verktøylinjen.

Legge et bilde til innhold

Sett inn et eller flere bilder ved å dra og slippe dem direkte inn på en side på følgende måte:

1. Rediger siden, og velg kategorien Medier.

2. Merk bildet du vil ha, og dra det dit du vil ha det på siden.

Tips! Av tilgjengelighetsgrunner (for eksempel for synshemmede) er det viktig å
beskrive bildet med ord ved å skrive en tekst i boksen Bildebeskrivelse.

Redigere et bilde

Bilderedigeringsprogrammet i EPiServer har grunnleggende bilderedigeringsfunksjoner slik
som beskjæring, endring av størrelse og transformering. Den redigerte bildefilen kan enten
lagres som en kopi eller erstatte den opprinnelige filen.

Du får tilgang til bilderredigeringsprogrammet på følgende måter:

l Fra kategorien Medier i ressursfeltet.

l Fra riktekstredigeringsprogrammet. Her kan du også redigere bildeegenskapene, for
eksempel bruke en CSS-klasse på bildet.

Tips! Du bør alltid forsøke å ha så liten filstørrelse på bilder for webinnhold som mulig
for å unngå lange nedlastingstider. Du bør derfor komprimere bildet til en mindre stør-
relse ved å beskjære eller endre størrelsen på det. Websider har ofte en begrensning
på hvor brede bildene kan være (vanligvis rundt 500–600 piksler). Spør den sys-
temansvarlige hva som gjelder for deg. Når du skal beskjære og endre størrelsen på
bilder, kan du også velge forhåndsdefinerte størrelser fra listen Forhåndsinnstilling,
som er definert av systemadministratoren i filen web.config på webområdet.
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Rediger et bilde slik:

1. Velg bildet i trestrukturen, og klikk på Åpne i bilderedigeringsprogram i kontekstmenyen.

2. I bilderedigeringsprogrammet kan du beskjære, endre størrelse på og endre bildet slik:

l Beskjær. Velg området for å beskjære bildet enten ved å angi verdier i boksene
Topp, Venstre, Bredde og Høyde, eller ved å tegne en markering på bildet. Du
kan også bruke forhåndsinnstillinger hvis dette er konfigurert av sys-
temadministratoren.

l Endre størrelse. Endre bildestørrelsen enten ved å dra i et hjørne, eller ved å
skrive inn verdier i boksene Bredde og Høyde. Ha Behold proporsjoner valgt for
å beholde bildets proporsjoner. Du kan også bruke forhåndsinnstillinger hvis dette
er konfigurert av systemadministratoren.

l Transformer. Snu eller roter bildet, eller velg Gråtone hvis du vil gjøre om til
gråtone.
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3. Når du skal beskjære eller endre størrelse, må du huske å klikke på Bruk for å lagre
endringene før du går videre.

4. Velg et av følgende lagringsalternativer:

l Lagre som kopi. Velg for å lagre bildet som en kopi av originalbildet. Gi
bildekopien et navn, og klikk på OK. Merk følgende:

Hvis du har valgt bildet fra trestrukturen i mediebiblioteket for redigering, vil
kopien bli lagret i samme mappe som originalfilen.

Hvis du har valgt bildet på en side for redigering, vil kopien bli lagret i en
lokal mappe for den siden.

l Erstatt originalbilde. Velg for å bytte ut originalbildet på webserveren med det
redigerte bildet. Bekreft ved å klikke på OK. Merk at denne handlingen vil påvirke
alle steder på webområdet der bildet brukes.

5. Når du er ferdig, klikker du på OK.

Fjerne et bilde fra innhold

Når du skal fjerne et bilde fra innholdet, merker du det i riktekstredigeringsprogrammet og trykker
på Delete eller Cmd+Delete. Vær klar over at bildet forsvinner fra innholdet, men det slettes ikke
fra mediebiblioteket som vises i kategorien Medier.

Redigere metadata for mediefiler

Metadatafeltene som er tilgjengelige avhenger av implementeringen. For bilder kan det for
eksempel være fotograf, beskrivelse og opphavsrettsinformasjon.

Når du skal redigere metadata, velger du mediefilen i trestrukturen og deretter visning av alle
egenskaper.

Endre navn på en mediefil i biblioteket

Når du skal endre navn på en mediefil, velger du mediefilen i trestrukturen og deretter visning av
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alle egenskaper. Endre Navn og Navn i URL. Du bryter ingen koblinger på webområdet ved å
endre navn på en fil.

Forsiktig! Når du endrer navn på en mappe eller mediefil, endres URL-adressen på
webområdet, noe som kan forårsake brutte innkommende koblinger fra andre webom-
råder eller indekseringer fra søkemotorer.

Bytte ut en mediefil i biblioteket

Når du skal bytte ut en eksisterende mediefil med en annen, laster du opp den nye filen med
nøyaktig samme navn og i den samme mappen som filen du vil bytte ut. Se avsnittet om opplast-
ing ved hjelp av dra og slipp. Bekreft handlingen ved å velge Erstatt fil (Erstatt filer), eller avbryt
handlingen ved å velge Hopp over denne filen (Hopp over disse filene). Mediefiler som
erstattes vil bli publisert umiddelbart, og denne handlingen påvirker alle steder på webområdet
der disse filene brukes.

Obs! Noen ganger når du erstatter originale bilder, vil ikke endringene ses med en
gang på grunn av bufring av webområdet. Det kan hende du må oppdatere siden for
å vise endringene.

Flytte, kopiere og fjerne en mediefil fra biblioteket

Du flytter, kopierer og fjerner en mediefil på samme måte som for sider ved å bruke kon-
tekstmenyen.

Når du flytter en mediefil, påvirker ikke dette innholdet der den brukes, men det kan hende den
blir skjult for brukere som ikke har tilgangsrettigheter.

Fordi blokker og mediefiler deler de samme mappene, vil alt innholdet i mappen bli påvirket når
du fjerner en mappe fra trestrukturen. Du vil bli varslet om eksisterende referanser til innholdet
der det brukes slik at du kan fjerne disse koblingene før du flytter filen til papirkurven.

Vær klar over at filen ikke lenger vil være publisert på webområdet når du har flyttet den til
papirkurven. Du kan se innholdet du har fjernet ved å velge Vis papirkurv fra kontekstmenyen
for medie-gadgeten.

Forsiktig! Når du flytter og fjerner en mediefil, endres URL-adressen på webom-
rådet, noe som kan forårsake brutte innkommende koblinger fra andre webområder
eller indekseringer fra søkemotorer.

Håndtere mediefiler på flere språk

Du kan ikke opprette språkversjoner for mediefiler eller deres mapper, men du kan for eksempel
navngi dem med en språkkode. Mappestrukturen for blokker og medier vil være uendret uansett
hvilket språk du velger i kategorien Områder i navigasjonsfeltet. Se avsnittet Globalisere innhold
i EPiServer CMS-dokumentasjonen.

Håndtere mediefilversjoner

Versjoner for mediefiler håndteres på samme måte som for andre typer innhold ved hjelp av Ver-
sjoner-gadgeten. Når du redigerer et bilde eller oppdaterer metadataene for bildet, opprettes det
en ny versjon som vil bli oppført i versjon-gadgeten. Dette gjør at du for eksempel kan gjen-
opprette og publisere en tidligere versjon av bildeversjoner på nytt ved behov.

For versjonshåndtering av blokker, medier og sider se Håndtere versjoner.
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Legge til dynamisk innhold
Du kan legge til dynamisk innhold på en side ved å hente det fra ulike felt på en side. Innholdet
kan for eksempel komme fra hovedtekstfeltet (redigeringsområdet på en side), eller fra lagret
data.

Tips! For å bruke innhold om igjen bør du vurdere å bruke blokker i stedet for, som
beskrevet i Ressurser – Bruk av delt innhold.

Ett eksempel på bruk av dynamisk innhold er visningen av selskapsinformasjon og figurer som
vil brukes igjen på flere sider på et webområde. Du vil kanskje vise informasjon om salgsin-
ntekter for de tre siste månedene.

I tillegg kan du kombinere dynamisk innhold med en besøksgruppe, som beskrevet i Tilpasse
innhold.

Legge til dynamisk innhold fra en sideegenskap

Slik legger du til dynamisk innhold fra en sideegenskap:

1. Åpne siden eller blokken du ønsker å ha det dynamiske innholdet på, og klikk på knap-
pen Dynamisk innhold på verktøylinjen i redigeringsprogrammet.

2. I vinduet Dynamisk innhold velger du modulen du vil bruke som basis for det dynamiske
innholdet. Modulen Sideegenskap inngår i en standardinstallasjon av EPiServer CMS og
brukes i dette eksemplet.

3. I feltet Side som du vil sette inn innhold fra velger du den siden i trestrukturen som du vil
vise data fra.

4. I feltet Egenskap som du vil sette inn innhold fra velger du egenskapen på siden du vil
vise data fra. I dette eksempelet vil vi hente data fra sideegenskapen Hovedtekst.
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5. I Innstillinger for personlig tilpasning kan du klikke på + for å velge gjestegruppen du vil
skal ha tilgang til det dynamiske innholdet. Valgfritt.

6. Velg OK. Det dynamiske innholdet vises som en boks i redigeringsområdet. Når
egenskapsverdien endres, oppdateres alle dynamiske forekomster av egenskapen i
innholdet automatisk.
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7. Forhåndsvis innholdet.

8. Publiser.

Redigere dynamisk innhold

Du kan klippe ut, kopiere og lime inn bokser med dynamisk innhold i redigeringsområdet,
akkurat som med andre objekter. Når du har åpnet siden som inneholder boksen med det dynam-
iske innholdet, kan du redigere den på følgende måte:

1. Velg “boksen” med dynamisk innhold i redigeringsområdet, og klikk på knappen Dynam-
isk innhold på verktøylinjen.

2. Gjør endringene i det dynamiske innholdet, og klikk på OK.

3. Publiser.

Obs! Utklipping og kopiering for en boks med dynamisk innhold i redigeringsområdet
kan fungere ulikt alt etter hvilken nettleser du bruker. Du må kanskje bruke knappene
Klipp ut og Kopier på verktøylinjen i redigeringsprogrammet, eller høyreklikke og
velge Klipp ut og Kopier i nettleseren, i stedet for tastene på tastaturet. Hvis du har
problemer med å plassere markøren rett før eller etter en boks med dynamisk innhold
i redigeringsområdet, kan du forsøke å bruke piltastene på tastaturet i stedet for
musen.

Slette dynamisk innhold

Velg boksen med dynamisk innhold du vil slette, og klikk på Slett.
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Strukturere webområdet

Øverst i strukturen finner du roten, som er basisen for webområdet. Under roten finner du typisk
punktet for startsiden. Du har kanskje mer enn én startside i sidestrukturen hvis du har en
bedriftsløsning med flere sider.

Under startsiden oppretter du understrukturene du vil ha ved å legge til nye sider. Det kan være
fornuftig å lage sidestrukturen før du legger inn innhold på sidene.

Strukturen til webområdet består av sider. Sidenes navn oppretter strukturer og menyer auto-
matisk. Menyene bygges siden opp dynamisk av de sidene som finnes på webområdet. Det kan
være lurt å begrense menystrukturen til maksimalt tre nivåer slik at det blir enkelt for de
besøkende å finne frem og navigere på webområdet.

Punktene i strukturen har følgende symboler:

Rot til webområdet

Startside på webområdet

Ved å flytte musepekeren over en side i trestrukturen får du se informasjon om den siden som
verktøytips.

Du kan også opprette en blokk som er et stykke informasjon, for eksempel et banner eller en
nyhetsliste, som kan settes inn i siden du redigerer. Blokker er nyttige når du vil bruke om igjen
og dele informasjonskomponenter på webområdet. Se Blokker for mer informasjon om hvordan
du oppretter blokker.

Symboler for sider i trestrukturen
Ved å bruke følgende symboler på eksempelområdet EPiServer CMS kan du få en rask oversikt
over sidene i trestrukturen:

En side for publisert innhold.

En beholderside brukt til å lagre og redigere data i trestrukturen som ikke er synlig på
webområdet.

En ny side som ikke er publisert ennå.

En ny side med tidsstyrt publisering og som fremdeles ikke er synlig på webområdet.

En side som er planlagt med en utløpsdato og -tid, der datoen og tiden har utløpt, ikke
synlig på webområdet.

Endringer på siden er avvist.

En side som er låst, du har ikke tilgangsrettigheter til å endre den.

En side redigeres av en annen bruker i EPiServer CMS.

Webområdet kan ha blitt tilpasset med andre symboler implementert av utviklerpartneren.

Flytte, kopiere og fjerne sider
Du har følgende alternativer for å arbeide med trestrukturen i navigasjonsfeltet:

Klipp ut

Merk siden du vil flytte, og velg Klipp ut i kontekstmenyen. Merk siden du vil flytte siden til, og
velg Lim inn.

Du kan også flytte sider ved hjelp av Ctrl+X eller Cmd+X og lime inn ved hjelp av Ctrl+V eller
Cmd+V på tastaturet.
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Eller du kan flytte sider ved hjelp av dra og slipp. Velg siden du vil flytte, og dra siden dit du vil
flytte den. Når skillelinjen vises, slipper du museknappen og slipper innholdet der.

Siden vil automatisk endre sorteringsrekkefølge i sidetreet, se Ordne siderekkefølgen i menyene.

Kopier

Merk siden du vil flytte, og velg Kopier i kontekstmenyen. Merk siden du vil kopiere siden til, og
velg Lim inn.

Du kan også kopiere sider ved hjelp av Ctrl+C eller Cmd+C og lime inn ved hjelp av Ctrl+V eller
Cmd+V på tastaturet for å utføre denne handlingen.

En identisk kopi av den kopierte siden blir plassert på det valgte stedet klar for redigering.

Alle underordnede sider og tilknyttede filer i sidens mappe blir også kopiert, og koblingene vil
peke til den nye kopien av siden. Husk at innstillinger, for eksempel tilgangsrettigheter, dynam-
iske egenskaper og kategorier, også kopieres til den nye siden. Disse innstillingene gjøres i vis-
ning av alle egenskaper.

Siden vil automatisk endre sorteringsrekkefølge i sidetreet, se Ordne siderekkefølgen i menyene.

Obs! Når du kopierer og limer inn en side under samme node, vil egenskapen Navn i
URL på den kopierte siden vanligvis få navnet [Navn i URL1], som du bør endre etter
kopiering.

Lim inn

Velg et innhold du vil flytte eller kopiere, velg deretter siden der du ønsker å lime inn siden, og
velg Lim inn fra kontekstmenyen. Bekreft handlingen, og siden vil bli opprettet under siden du
har valgt.

Fjern

Når du fjerner innhold slik som mapper, sider, blokker og mediefiler fra trestrukturen og flytter det
til papirkurven, vil det ikke lenger være publisert på webområdet.

Slik fjerner du en side:

1. Velg siden du vil fjerne fra trestrukturen, og velg Flytt til papirkurv i kontekstmenyen. (Du
kan også fjerne en side ved å trykke på Delete eller Cmd+Delete på tastaturet for å utføre
denne handlingen.) Hvis annet innhold er koblet til siden du ønsker å fjerne, viser en dia-
logboks hvilket innhold som inneholder disse koblingene, og ber deg om å fjerne dem.
Denne dialogboksen endres etter konteksten den brukes i og avhengig av om innholdet
har underelementer.
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2. Klikk for å åpne hver side slik at du kan fjerne koblingene til innholdet du ønsker å fjerne.

3. Når du er ferdig, klikker du på Flytt til papirkurv likevel for å bekrefte fjerningen.

Forsiktig! Hvis du flytter siden til papirkurven uten å fjerne koblingene fra innholdet
som er oppført i dialogboksen, vil det bryte koblingene på webområdet.

Obs! For å kunne fjerne en side og sende den til papirkurven må du ha tilgang-
srettigheter for dette. Husk at alle underliggende sider også vil fjernes når du fjerner
en side.

For mer informasjon om hvordan du gjenoppretter en side som er fjernet fra trestrukturen, se
Håndtere innhold i papirkurv.

Ordne siderekkefølgen i menyene
Sidene sorteres i trestrukturen etter en valgt sorteringsrekkefølge. Som standard plasseres den
siden som ble opprettet sist øverst i trestrukturen, for eksempel i nyhetslisten. Det finnes også
andre ordningsmuligheter, som alfabetisk eller etter sorteringsindeks. Sistnevnte lar deg styre
ordninger med en indeks som er definert på hver side.

Sorteringsrekkefølgen er satt for hovedsiden i den respektive grenen, og vil nedarves til under-
sidene. Hovedsiden kalles for en overordnet side. Alle sider som ligger direkte under en over-
ordnet side, er underordnet den siden, og de kan sorteres innbyrdes.

Alle sider som har et pluss- eller minustegn foran navnet i strukturen, er overordnede sider. Ved
å peke på en side får du informasjon om siden, og sidens sorteringsindeks vil vises sammen
med tilleggsinformasjon om hver side.
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Slik bestemmer du sorteringsrekkefølgen:

1. Velg hovedsiden for grenen i strukturen du vil bestemme sorteringen for.

2. Rediger siden og velg kategorien Innstillinger.

3. Velg sorteringskriterier under Sorter undersider. Hvis du velger å ordne etter sor-
teringsindeks, må du også sette sorteringsindeks for hver underside. Eller bruke dra og
slipp for å ordne dem slik du ønsker, slik det fremgår av Flytte, kopiere og fjerne sider.
Bekreft at du ønsker å endre sidens sorteringsrekkefølge automatisk.

4. Publisere siden.

Sidene må lagres og publiseres for at den valgte sorteringen skal bli gjeldende. Der-
for kan ikke endringer i sorteringsrekkefølgen forhåndsvises.

Ordne etter sorteringsindeks

Hvis du vil bestemme nøyaktig hvordan sidene i strukturen skal sorteres, velger du alternativet
Etter sorteringsindeks for den overordnede siden. Hver underordnet side må deretter tildeles et
unikt sorteringsindeksnummer, og de vil sorteres i stigende rekkefølge etter numrene sine, med
det laveste nummeret øverst.

Endre sorteringsrekkefølgen for sider ved å dra siden og slippe den der du vil den skal være i
trestrukturen. Sortering av sider med dra og slipp vil kun være aktuell for grener som er ordnet
med sorteringsindeks.

l Hvis du flytter en side til en gren som ikke er ordnet etter sorteringsindeks, vil du bli spurt
om å flytte siden samtidig som du anvender sorteringsindeks som sorteringsrekkefølge for
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den grenen. Bekreft med OK. Når du drar en side til en ny plassering i en sidetregren, vil
sorteringsindeksen automatisk omregnes for å passe inn i sorteringsrekkefølgen for den
grenen.

l Hvis du slipper en side til en annen overordnet side (med sorteringsindeks satt som sor-
teringsrekkefølge), vil siden først flyttes eller kopieres, og deretter sortert. Siden vil derfor
forbli i treet på det stedet der den først ble sluppet.

Sidene du flytter vil lagres på nytt, noe som betyr at du må ha publiseringsrettigheter
for å kunne bruke dra og slipp i sorteringen. Du må også ha publiseringsrettigheter
for sidegrenen med sorteringsindeks som du flytter siden til.

Ordne etter sorteringsindeks manuelt

Innstillingen for sorteringsindeksen kan også gjøres manuelt for hver underordnet side. Åpne
siden for redigering, velg kategorien Innstillinger og endre tallet i boksen Sorteringsindeks. Sor-
teringsindeksnummeret må være et heltall, men ut over det finnes det ingen begrensninger. Det
anbefales å jobbe med hele titall eller hundretall for å kunne sette inn ekstra sider mellom eks-
isterende sider i strukturen. Husk å publisere siden for å gjøre gjeldende endringene i strukturen.

Håndtere innhold i papirkurven
Papirkurven er et separat punkt i trestrukturen. Når du fjerner en side, en blokk eller mediefil fra
trestrukturen, sendes siden og alle underliggende elementer til papirkurven og publiseringen på
webområdet stoppes automatisk.

Når du viser innholdet fra papirkurven, deaktiveres følgende funksjoner:
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l Du kan ikke flytte eller kopiere innhold i papirkurven.

l Du får ikke tilgang til redigeringsfunksjonene. For å kunne redigere innholdet, må du ha
gjenopprettet det fra papirkurven slik det er beskrevet nedenfor.

Få tilgang til papirkurven

Eksemplet nedenfor viser

Slik får du tilgang til papirkurven:

1. I gadget-alternativer velger du Vis papirkurv for å vise innholdet som er fjernet.

2. Velg innholdet du vil vise fra papirkurven. Du kan også søke etter innhold ved å bruke
nøkkelord eller bruker.

3. Du kan slette alt innhold permanent hvis du vil, avhengig av hvilke tilgangsrettigheter du
har.

Gjenopprette innhold fra papirkurven

Når du skal gjenopprette innhold, velger du elementet i papirkurven og klikker på Gjenopprett
(den vises også når du holder musepekeren over). Bekreft gjenopprettingen, og den publiseres
da på nytt.

Tømme papirkurven manuelt

Mange organisasjoner tømmer papirkurven som en planlagt jobb. Tiden innholdet ligger i
papirkurven kontrolleres av en systeminnstilling som foretas av systemadministrator.

Du kan slette alt innholdet i papirkurven avhengig av tilgangsrettighetene dine. Velg Tøm
papirkurv for å fjerne alt innholdet. Bekreft slettingen.

Forsiktig! Når du tømmer papirkurven, slettes alt innhold permanent, og det er ikke
mulig å angre.
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Håndtere versjoner

EPiServer lar deg arbeide med versjonshåndtering. En side eller blokk som tidligere har vært
publisert og deretter endret, vil bli lagret som en ny versjon. Når du arbeider på en side eller
blokk, ønsker du kanskje å vise versjonsstatus. Å håndtere versjoner gir deg muligheten til å få
tilgang til og publisere eldre versjoner mm.

Hvis det er flere webansvarlige som arbeider med det samme innholdet, vil du arbeide med en
delt kladd som standard. Det betyr at endringene lagres i den samme versjonen, se Redigere en
delt kladdversjon. Du kan også opprette en ny versjon.

Du kan vise og håndtere sideversjoner på følgende måter:

Innholdsstatus på verktøylinjen

Når du redigerer innhold i full bredde, vil du se statusinformasjon i full tekst på verktøylinjen, som
vist i følgende eksempler:

Pennesymbolet betyr at innholdet ikke er tilgjengelig for redigering før du avbryter innstillin-
gene, f.eks. en planlagt publisering.

Når navigasjonsfeltet og ressursfeltet er festet, viser verktøylinjen følgende statussymboler for
innholdet:

En side eller en blokk som er publisert, har statusen Publisert versjon, og
det vises ingen statussymboler.

En side eller en blokk som er satt til Klar for publisering, har statusen Klar
for publisering.

En side eller en blokk som fremdeles ikke er publisert eller satt til klar for pub-
lisering, har statusen Ikke klar.

En side eller en blokk som er endret, men fremdeles ikke publisert, har
statusen Ikke klar. Den kunne også vært satt til Klar for publisering. Hvis
den ikke er godkjent, har den statusen Avvist.

En side eller blokk som har publisering planlagt.

l Ny vil ha statusen Publisert.

l Endret vil ha statusen Tidsstyrt publisering.

Versjoner-gadget

Du kan vise en liste over side- og blokkversjoner og håndtere dem fra gadgeten Versjoner, hvor
du også kan håndtere språkversjoner.
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En side kan ha følgende status i versjonslisten:

l Publisert versjon er den sist publiserte sideversjonen og vises til gjestene

l Tidligere publisert er en sideversjon som ble publisert før den sist publiserte siden

l Ikke klar er en lagret sidekladd, men fortsatt ikke publisert

l Klar for publisering er side som venter på å bli publisert av noen med tilgangsrettigheter

l Avvist er en avvist sidekladd som er erstattet med Publisert versjon

l Tidsstyrt publisering er en side som er stilt inn til å bli publisert på et bestemt tidspunkt

Tips! Hvis du klikker på Alternativer > Vis på webområde, forhåndsvises den
gjeldende publiserte siden slik gjestene ser den.

Antall versjoner lagret for en side kontrolleres av en systeminnstilling foretatt av sys-
temadministratoren.

Redigere en delt kladdversjon

Hvis det er flere webansvarlige som arbeider med en side, vil du arbeide med en delt kladd som
standard. Du kan opprette nye sideversjoner, og du kan velge en av disse sideversjonene for
alle til å fortsette å arbeide på ved å velge Angi som primær kladd.

Den delte kladden har symbolet .

Når du planlegger publisering for sider og blokker, har du en mulighet til å opprette en ny klad-
dversjon. Velg Alternativ > Ny kladd herfra, og den nye kladdversjonen åpnes for redigering.

Tips! Du kan planlegge flere versjoner av sider og blokker for publisering, for eksem-
pel hvis du skal håndtere flere kampanjer og planlegge flere bannerannonser på en
startside. Bruk Ny kladd herfra til å opprette en ny versjon for planlegging.

Redigere en versjon

Velg innholdsversjonen du ønsker å redigere fra versjonslisten, og foreta endringene dine slik
det er beskrevet i Arbeide i redigeringsvisning.

Slette en versjon

Du kan slette en enkelt versjon for innhold du ikke ønsker å beholde ved å velge Slett versjon
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på kontekstmenyen. Bekreft slettingen. Vær klar over at denne handlingen ikke kan angres.

Tips! Hvis du ikke vil at det skal være mulig å slette eldre sideversjoner i ver-
sjonslisten, kan du deaktivere sletting av tilgangsrettigheter fra admin-visningen.

Obs! Du kan ikke slette en publisert sideversjon, og du kan ikke slette en nylig
opprettet side i en upublisert versjon.

Publisere innhold på nytt

Når du på nytt publiserer en side som har vært publisert tidligere, opprettes det av sporbar-
hetsårsaker en ny versjon av siden, selv om siden ikke er endret.

Siden som publiseres på nytt, vil få et nytt tidsstempel underLagret i versjonslisten.

Håndtere språkversjoner

Du kan vise en liste over side- og blokkversjoner og håndtere dem fra gadgeten Versjoner, hvor
du også kan håndtere språkversjoner.

Som standard vises alle språkversjoner med en språkkode i versjonslisten. Hvis du bare ønsker
å se versjonene for et bestemt språk du har valgt i kategorien Områder, velger du Vis innhold
kun på [språk] fra Versjoner-gadgeten.
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Tips! Hvis du klikker på en av overskriftskolonnene i Versjoner-gadgeten, kan du sort-
ere versjonene i stigende eller synkende rekkefølge, etter status, språk og annet.

Hvis du ønsker å opprette innhold på et annet språk og håndtere språkversjoner, kan du se Glob-
alisere innhold.
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Globalisere innhold

EPiServer CMS støtter flere språkversjoner av webområdeinnhold. Du kan enten ha hele web-
sideinnholdet oversatt til flere språk, eller bare deler av det.

Hvert webområde har et såkalt standardspråk angitt i administrasjonsgrensesnittet, som er
språket som hovedsakelig vises for webredaktører og besøkende.

Hovedspråket er språket den første versjonen av innholdet ble opprettet på. For innhold som
ikke er oversatt kan du angi et reservespråk eller erstatningsspråk for alt innhold eller en enkelt
side.

Tips! Språk er tilgjengelig som et valgfritt tillegg i Add-on Store. For å kunne bruke
denne funksjonen må systemadministratoren installere tillegget som beskrevet i platt-
formdokumentasjonen for EPiServer.

Obs! Du vil bare kunne opprette og redigere sider på et språk du har riktig tilgang-
snivå for. Ta kontakt med systemadministratoren hvis du ikke har tilgang til sider på et
bestemt språk.

Arbeidsprosedyre for laging av globalisert innhold

Du lager globalisert innhold på følgende måte:

1. Administratoren legger et nytt språk til webområdet. Administratoren kan også konfigurere
tilgangsnivåer for hvert språk.

2. Administratoren aktiverer språket som skal være aktivt i redigeringsgrensesnittet under
Språkinnstillinger.

3. Webansvarlig velger det nye språket under fanen Områder.

4. Webansvarlig oppretter innhold på det nye språket. Deretter vil han/hun forhåndsvise det
globaliserte innholdet, publisere det eller fortsette å arbeide med det.

Trinn 1: Velge språk

Sider

Kategorien Områder i navigasjonsfeltet viser språkene du kan opprette og redigere sider med.
Det valgte standardspråket for webområdet vises øverst i språktrestrukturen. Alle sider vises i
trestrukturen som standard, også for innhold som ennå ikke er oversatt.

Eksemplet nedenfor viser hovedspråket “Engelsk”. Språket “svensk” i kursiv er tilgjengelig på
webområdet, men er ikke aktivert i redigeringsvisning. Du kan vise språkinnstillingene for innhol-
det og håndtere dem hvis globalisering er aktivert på webområdet, se Definere språkinnstillinger.
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Hvis du velger et annet språk, for eksempel “svensk” i kategorien Områder, lastes trestrukturen
på nytt. Alle sider på webområdet vises som standard i trestrukturen, uoversatte sider står i kursiv
og har en språkkode som representerer hovedspråket.

Hvis du bare vil se sidene for det bestemte språket du valgte i kategorien Områder, velger du Vis
innhold kun på [språk] fra Sider-gadgeten.

Blokker

Oversetting av blokker fungerer på en liknende måte som for sider. Velg språket du vil oversette
til, i kategorien Områder. Alle blokker på webområdet vises som standard, uoversatte blokker
står i kursiv og har en språkkode som representerer hovedspråket.

Hvis du bare vil se blokkene for det bestemte språket du valgte i kategorien Områder, velger du
Vis innhold kun på [språk] fra Blokker-gadgeten.

Merk Sider og blokker har egenskaper med symbolet . Disse deles av alle språk
og kan ikke redigeres eller oversettes.

Trinn 2: Opprette innhold på et annet språk
Hvis innholdet ikke er opprettet i en annen språkversjon, vises en språkkode og et varsel til den
webansvarlige om at språket mangler, og innholdet vises til webområdegjestene på det valgte
reservespråket. Du kan vise språkinnstillingene for innholdet og håndtere dem hvis glob-
alisering er aktivert på webområdet, se Definere språkinnstillinger.

Den nye språkversjonen av siden du har valgt, er skrivebeskyttet, og følgende melding vises på
verktøylinjen:
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1. Opprett innhold på et annet språk på en av måtene nedenfor:

l Merk siden i trestrukturen > Oversett.

l Klikk på knappen Oversett på varslingslinjen eller knappen Alternativer på
verktøylinjen.

2. Rediger siden og dra felles innhold til den slik det er beskrevet i Ressurser – Bruk av delt
innhold.

3. Ved å klikke på kombinasjonsknappen utvides en rullegardinmeny som inneholder flere
alternativer. Disse alternativene endres iht. dine tilgangsrettigheter og innholds-
versjonsstatusen slik det er beskrevet i Lagre og publisere innhold og Håndtere
versjoner.
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Avhengig av versjonsstatus er følgende alternativer tilgjengelige:

l Publiser

l Tidsplan for publisering

l Fjern planlegging og rediger

l Klar for publisering

l Gjenopprett til publisert

l Ny kladd herfra

4. Forhåndsvis siden på hvert språk.

Søke etter språkversjoner

Du kan søke etter alle språkversjoner på en side eller blokk ved å skrive et nøkkelord i søke-
boksen øverst i feltene Sider eller Blokker. Innholdselementene som ennå ikke er oversatt, vil
vises i søkeresultatene med en språkkode.

Håndtere språkversjoner

Du kan vise en liste over side- og blokkversjoner og håndtere dem fra gadgeten Versjoner, hvor
du også kan håndtere språkversjoner.

For å opprette koblinger til innhold slik at gjesten omdirigeres til språkversjonen du har bestemt,
se Koble til innhold.

For versjonshåndtering av blokker, medier og sider se Håndtere versjoner.

For en liste over tilgjengelige gadgeter og hvordan du legger dem til dashbordet eller feltene, se
Håndtere gadgeter.

Slette språkversjoner

Det kan noen ganger være nødvendig å slette alle versjoner for et bestemt språk på en side eller
blokk (uten å slette hele innholdet på dette språket på webområdet). Dette kan du gjøre i Ver-
sjoner-gadgeten ved å velge Slett alle [språk] versjoner. Eller du kan slette en enkelt versjon
ved å velge Slett versjon. Vær klar over at denne handlingen ikke kan angres.
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For versjonshåndtering av blokker, medier og sider se Håndtere versjoner.

Definere språkinnstillinger
Hvilke språk som er tilgjengelige på webområdet, kan variere på ulike steder i trestrukturen. Det
er mulig å gjøre bare en liten del av webområdet tilgjengelig på flere språk. Det er også mulig å
ha erstatnings- og reservespråk slik at du kan definere hva som skal skje hvis en side ikke er
tilgjengelig på språket som den besøkende er inne på.

Arbeidsprosedyre for laging av globalisert innhold

Du lager globalisert innhold på følgende måte:

1. Administratoren legger et nytt språk til webområdet. Administratoren kan også konfigurere
tilgangsnivåer for hvert språk.

2. Administratoren aktiverer språket som skal være aktivt i redigeringsgrensesnittet under
Språkinnstillinger.

3. Webansvarlig velger det nye språket under fanen Områder.

4. Webansvarlig oppretter innhold på det nye språket. Deretter vil han/hun forhåndsvise det
globaliserte innholdet, publisere det eller fortsette å arbeide med det.

Enkelte felt i hver sidetype vil derfor være de samme for alle språkene, og verdien i disse feltene
må endres på standardspråket for webområdet. Du kan også endre språkinnstillingene for en
enkelt side, slik at den ikke bruker arvede språkinnstillinger fra den overordnede siden.

Med alternativet Språkinnstillinger på verktøylinjen kan du velge hvordan webområdet viser et
bestemt språk.

Språkinnstillingene er delt inn i to grupper:

l Tilgjengelige språk er innstillinger som gjelder for språkene som er tilgjengelige for de
webansvarlige.

l Erstatningsspråk og Reservespråk er innstillinger som gjelder for språket for innholdet
som vises til gjestene på webområdet.



Copyright © EPiServer AB

Globalisere innhold | 93

Angi tilgjengelige språk for innhold

Sider kan bare opprettes på språk som er aktivert i admin-visningen og som er angitt som tilgjen-
gelige i redigeringsvisningen i dialogboksen Språkinnstillinger. Det er også mulig å vise og
redigere innhold som tidligere har vært tilgjengelig, men som kanskje ikke er tilgjengelig for øyeb-
likket.

Obs! Du vil bare kunne opprette og redigere sider på et språk du har riktig tilgang-
snivå for. Ta kontakt med systemadministratoren hvis du ikke har tilgang til sider på et
bestemt språk.

1. Velg siden i strukturen der du vil gjøre ett eller flere språk tilgjengelige i redi-
geringsprogramgrensesnittet. Hvis du f.eks. vil at hele webområdet skal være tilgjengelig,
velger du startsiden.

2. Slå av/på visning av alle egenskaper, og velg Verktøy > Språkinnstillinger.

3. Opphev Arv innstillinger fra den overordnede siden “xxxxxx” hvis du vil angi spesielle
innstillinger for denne delen av området.

4. Velg Endre under Tilgjengelige språk.

5. Velg språkene som skal være tilgjengelige.

6. Klikk på Lagre.

7. Opprett innhold på andre språk slik det er beskrevet i Globalisere innhold.

Angi et erstatningsspråk

Erstatningsspråk erstatter ett språk med et annet, uansett om siden finnes på det første språket
eller ikke. Dette kan være nyttig når du vil vise innhold fra det andre språket og ikke det første.

Erstatningsspråk kan være nyttig i de følgende scenariene:

l Det finnes sider på det første språket, men du vil at de besøkende skal se innholdet på et
annet språk, f.eks. hvis det fremdeles finnes gammelt innhold.



Copyright © EPiServer AB

94 | Håndbok for redaktører – EPiServer 7.5 CMS

l Du har begynt å oversette alle sidene (eller deler) av webområdet, men ikke ønsker å ha
blandet innhold før området er helt oversatt. Du kan da bruke erstatningsspråk til du har
oversatt alle sidene.

l Hvis et undertre ikke finnes på det første språket, kan du angi det andre språket som
erstatningsspråk for å vise innhold med det språket i stedet.

Obs! Erstatningsspråk kan gjøre at blandede språk vises til webområdets gjester.

1. Velg hovedsiden i strukturen du vil angi erstatningsspråket for.

2. Slå av/på visning av alle egenskaper, og velg Verktøy > Språkinnstillinger.

3. Opphev Arv innstillinger fra den overordnede siden “xxxxxx” hvis du vil angi spesielle
innstillinger for denne delen av området.

4. Velg Endre under Erstatningsspråk.

5. Velg erstatningsspråkene for de ulike språkene.

6. Klikk på Lagre.

Angi et reservespråk

Reservespråket erstatter et annet språk når det er permanente eller midlertidige informasjonsgap
for et språk. Dette kan være nyttig når du vil vise innhold fra det andre språket og ikke det første.
Reservespråk vil ikke gjelde hvis det er angitt et erstatningsspråk for sidene i strukturen.

Reservespråk kan være nyttig i de følgende scenariene:

l Ingen sider er tilgjengelige på det første språket, men du vil at de besøkende skal se
innholdet på et annet språk i stedet.

l Du vil begynne å oversette webområdet og vil at alle sidene skal være tilgjengelige på
det endelige språket når de publiseres. Men frem til da skal siden vises på et annet språk.

l Hvis et undertre ikke finnes på det første språket, kan du angi det andre språket som
reservespråk for å vise innhold med det språket i stedet.

Obs! Reservespråk kan gjøre at blandede språk vises til webområdets gjester.

1. Velg hovedsiden i strukturen du vil angi reservespråket for.

2. Slå av/på visning av alle egenskaper, og velg Verktøy > Språkinnstillinger.

3. Opphev Arv innstillinger fra den overordnede siden “xxxxxx” hvis du vil angi spesielle
innstillinger for denne delen av området.

4. Velg Endre under Reservespråk.

5. Velg språket som skal brukes som reserve for språket som den besøkende valgte. Velg et
annet språk som skal vises hvis innholdet ikke er tilgjengelig på det første språket.

6. Klikk på Lagre.
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Tilpasse innhold

EPiServer CMS har en funksjon som kalles Tilpassing som lar deg tilpasse innholdet på webom-
rådet til bestemte grupper av brukere. Som webansvarlig kan du designe informasjonen på
webområdet etter en bestemt besøksgruppe (markedssegment).

For å tilpasse innholdet velger du ganske enkelt et innholdselement på en side – en blokk med
banner, et bilde, en tekst eller delt blokk – og velger hvilke grupper som skal kunne vise det.

Du kan f.eks. angi at tilbakevendende brukere får et annet innhold på forsiden enn nye
besøkende. Lag enkle koblinger til produktene for potensielle kunder, eller vis adressen til
salgskontoret nærmest de besøkende fra et bestemt land.

Du kan se videoer om tilpassingsfunksjonen på YouTube.

Arbeidsprosedyre for laging av tilpasset innhold

Du lager tilpasset innhold på følgende måte:

1. Systemadministratoren oppretter besøksgrupper. Administratoren kan også gi en besøks-
gruppe tilgang til en side og dens filer.

2. Den webansvarlige velger innholdet som skal tilpasses, og velger besøksgruppe. Der-
etter vil han/hun forhåndsvise det tilpassede innholdet, publisere det eller fortsette å
arbeide med det tilpassede innholdet. Tilpass innhold på en side med et av følgende
alternativer:

l Bruke innholdsområdet

l Bruke riktekstredigeringsprogrammet

3. Systemadministratoren kan aktivere statistikk når besøksgruppen opprettes slik at den
webansvarlige kan legge til gadgeten Besøksgruppestatistikk for å se hvor mange som
har besøkt en side med tilpasset innhold.

Tilpasse innhold med innholdsområdet
Velg innholdet du vil tilpasse, og velg en eller flere besøksgrupper.

Tilpasse en blokk

Slik tilpasser du en blokk:

1. Opprett og dra blokken til en side som beskrevet i Ressurser – Bruk av delt innhold på en
side.

http://www.youtube.com/results?search_query=episerver+personalization
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2. Merk blokken du vil tilpasse, og velg Tilpass fra kontekstmenyen.

3. Velg en eller flere gjestegrupper. Du har følgende valg:

l [Besøksgruppenavn] betyr at innholdet bare vil vises for besøksgruppene du har
valgt. Det betyr at innholdet vil bli skjult fra alle andre besøkende som ikke
matcher kriteriene. Hvis du har flere blokker som matcher en besøksgruppe, er det
bare den første matchende blokken som vil vises.

l Alle betyr at innholdet vil vises for alle besøkende (og alle besøksgrupper). Legg
denne blokken sist i listen over tilpasset innhold som reserveinnhold for de
besøkende som ikke matcher noen av kriteriene.

4. Du kan gruppere blokker som skal ses av en bestemt besøksgruppe ved å dra og slippe
dem inn i dette området. Legg blokkene i listen over tilpasset innhold i en egnet rekke-
følge for å oppnå ønsket resultat. Eksempel:
Legg blokken for Besøkende fra Sverige som første, Besøkende fra Europa som andre
og Alle som siste.

5. Forhåndsvis innholdet som en besøksgruppe.

6. Publiser.

Alle blokker med tilpasset innhold har følgende ikon ved siden av blokkalternativene:

Merk Tilpassing av en blokk påvirker den bare på den bestemte siden den brukes.

Fjerne tilpassing

I flyout-feltet > Tilpasset gruppe-delen drar du innholdet du vil fjerne tilpassingen til, utenfor
tilpasset gruppe-delen. Eller velg kontekstmenyen > Flytt utenfor gruppe.
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Tilpasse innhold ved å bruke riktek-
stredigeringsprogrammet
Velg innholdsdelen i riktekstredigeringsprogrammet du vil tilpasse for én eller flere besøks-
grupper.

1. Åpne siden som skal inneholde det tilpassede innholdet.

2. Velg innholdet du ønsker å tilpasse, og klikk på knappen Tilpasset innhold på verktøylin-
jen i redigeringsprogrammet.

3. I vinduet Personlig tilpasset innhold og delen Innstillinger for personlig tilpasning klik-
ker du på + for å velge én eller flere gjestegrupper fra listen og deretter på OK.

4. Hvis du ikke trenger noe reserveinnhold for besøkende som ikke tilhører noen besøks-
gruppe, kan du la Inkluder i en gruppe for personlig tilpasning være tomt (valgfritt). Hvis
du trenger reserveinnhold, kan du se Gruppere besøksgrupper.

5. Klikk på OK igjen. Det tilpassede innholdet vises som en boks i redigeringsområdet. Merk
at navnene til de inkluderte gjestegruppene vises til venstre. Du kan flytte og kopiere de
tilpassede innholdsboksene i riktekstredigeringsprogrammet på samme måte som med
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andre objekter.

6. Forhåndsvis innholdet som en besøksgruppe.

7. Publiser.

Gruppere besøksgrupper

Hvis du har flere besøksgrupper, kan det hende at enkelte er medlem i flere besøksgrupper. Eller
at du vil vise det samme innholdet til flere besøksgrupper. For å sikre at det tilpassede innholdet
på en side bare vises én gang for disse, kan du angi at besøksgruppene skal behandles som én.
Det kan også hende du trenger reserveinnhold for de besøkende som ikke tilhører noen besøks-
gruppe. Da er det bare det tilpassede innholdet for den første besøksgruppen som vil vises.

Eksempel: Selskapet vil tilpasse innhold for besøkende fra Sverige og Tyskland, og at et
innholdselement skal vises som standard hvis den besøkende ikke tilhører noen besøksgruppe.
Hvis du vil at innholdet for alle disse besøksgruppene bare skal vises én gang, kan du gruppere
dem ved å legge til tilpassingsgruppen “Europa”, på følgende måte:

1. Åpne siden og velg innholdet du vil tilpasse for besøksgruppene fra Sverige og Tyskland,
ved å følge punktene 1–5 under Legge til tilpasset innhold.

2. I listen velger du tilpassingsgruppen som skal brukes på besøksgruppene du har valgt.
Hvis du vil legge til en nye tilpassingsgruppe, klikker du på +, gir den et navn og klikker
på Legg til.

3. Velg innholdet for de besøkende som ikke tilhører noen besøksgruppe ved å krysse av for
Inkluder i en gruppe for personlig tilpasning og beholde Reserveinnhold aktivert (uten
noen andre besøksgrupper valgt). I listen velger du tilpassingsgruppen som skal brukes
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på reserveinnholdet, eller legg til en ny tilpassingsgruppe.

4. Klikk på OK igjen. Det tilpassede innholdet vises som en tilpassingsformateringsboks i
redigeringsområdet. Merk at navnene til de inkluderte gjestegruppene vises til venstre og
tilpassingsgruppen til høyre.

5. Forhåndsvis innholdet som en besøksgruppe.

6. Publiser.

Endre tilpasset innhold
Du kan endre tilpasset innhold ved å legge til eller fjerne besøksgrupper og innholdsgrupper.
Når du har åpnet siden som inneholder boksen med det tilpassede innholdet, kan du endre det
på følgende måter:

Endre via knappen for tilpasset innhold

1. Klikk på knappen Rediger tilpasset innhold på verktøylinjen .

2. Gjør endringene i det tilpassede innholdet, og klikk på OK.
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3. Publiser.

Endre via tilpassingsformateringsboksen

1. Kryss av for tilpassingsformatering, og klikk på knappen Tilpasset innhold.

2. Gjør endringene i det tilpassede innholdet, og klikk på OK.

3. Publiser.

Obs! Utklipping og kopiering for en boks med tilpasset innhold i redigeringsområdet
kan fungere ulikt alt etter hvilken nettleser du bruker. Du må kanskje bruke knappene
Klipp ut og Kopier på verktøylinjen i redigeringsprogrammet, eller høyreklikke og
velge Klipp ut og Kopier i nettleseren, i stedet for tastene på tastaturet. Hvis du ikke
får plassert markøren rett foran eller bak en boks med tilpasset innhold i redi-
geringsprogrammet, kan du forsøke å bruke piltastene på tastaturet i stedet for
musen.

Fjerne tilpasset innhold
Du har følgende alternativer for å fjerne tilpassing fra en side:

Fjerne tilpassing fra en blokk

Slik fjerner du tilpassing fra en blokk:

1. Merk blokken du vil fjerne tilpassing fra, og velg Blokkalternativer-menyen og Tilpass.

2. Endre til Alle. Fjerne avkrysningen fra en eller flere besøksgrupper?

Merk Denne handlingen påvirker bare blokken på den bestemte siden der den
brukes.

Fjerne tilpassing fra en side i riktekstredigeringsprogrammet

Slik fjerner du tilpassing fra en side i riktekstredigeringsprogrammet:

1. Klikk på knappen Rediger tilpasset innhold i tilpassingsformateringsboksen du vil slette.

2. Klikk på knappen Fjern personlig tilpassing. Innholdet vil på siden

3. Publiser.

Tips! Du kan fjerne både tilpassingsformatering og innholdet i den på siden ved å
krysse av for tilpassingsformatering i riktekstredigeringsprogrammet og trykke
påDelete på tastaturet.

Tilpasse innhold ved å bruke tilgangsrettigheter

Denne funksjonen bør betraktes som avansert.

Systemadministratoren kan bruke tilgangsrettigheter på en hel side for visning til utvalgte besøks-
grupper.
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Bruke skjemaer

Å opprette webskjemaer er en populær og mye brukt funksjon på webområder, for eksempel en
enkel webundersøkelse, en registrering til en begivenhet eller et spørreskjema.

I eksempelområdet og malene gjøres skjemafunksjonene tilgjengelige via en blokk, og dette
betyr at hele oppsettet for et spesifikt skjema kan lett brukes på nytt på forskjellige websider gjen-
nom dra og slipp-operasjoner. Webområdet kan ha blitt tilpasset med en skjematype imple-
mentert av utviklerpartneren.

Du kan velge om du vil hente felles data fra ett skjema som brukes på mange sider, eller om du
vil hente data fra hver enkelt side. Alle skjemaer på webområdet samles i en struktur.

Administrere skjemaer
I kategorien Innhold i visning av alle egenskaper vil du finne egenskapen Skjema, som gir
tilgang til alle redigeringsprogramfunksjonene for webskjemaer i EPiServer CMS. Her kan du
bruke eksisterende skjemaer eller opprette nye skjemaer som skal brukes i skjemablokken.

I dialogboksen Velg skjema kan du bygge en katalogstruktur for å kunne strukturere alle
skjemaer på webområdet på en enklere måte.

Velg hvilke skjemamapper du vil vise ved å velge den aktuelle mappen eller Alle skjemaer i rul-
legardinlisten Mappe. I denne dialogboksen ser du også hvilke sider som bruker et skjema, og
hvem som har opprettet og sist endret det, og når. Merk av for Vis bare mine skjemaer for å vise
bare de skjemaene som du har opprettet eller sist endret.

Du kan håndtere mappestrukturen for skjemaer på følgende måter:

l Klikk på Opprett ny skjemamappe for å opprette nye mapper.

l Klikk på Gi nytt navn til valgt skjemamappe for å endre navnet på den valgte mappen.

l Klikk på Slett valgt skjemamappe for å slette den valgte mappen. Du kan bare slette
mapper som ikke inneholder skjemaer.

Du kan legge skjemaene i de ulike mappene når du redigerer eller oppretter dem.
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l Klikk på knappen Rediger for å redigere et skjema. Når du har valgt å redigere et skjema,
kan du lagre det med et nytt navn eller erstatte det eksisterende skjemaet.

l Klikk på knappen Slett for å slette et skjema. Du kan også slette skjemaer i dialogboksen
Rediger skjema.

l Klikk på Velg for å velge en rad (skjema). Klikk på Bruk for å bruke det valgte skjemaet på
en side.

l Klikk på Opprett for å opprette et nytt skjema.

l Klikk på Ingen skjema hvis du ikke vil at siden du redigerer skal ha et skjema. Dette
fjerner koblingen til skjemaet som brukes på siden.

Bygge opp et skjema
Dialogboksen Rediger skjema brukes til å opprette og redigere et skjema. Her kan du bygge en
tabell og legge til skjemafelt. Du kan også velge egenskapene til hvert felt.

De følgende kategoriene brukes til å opprette et skjema:

l Fanen Tabelloppsett brukes til å strukturere skjemaoppsettet. Tabellene i fanen må inne-
holde minst én celle (rad eller kolonne) før du kan legge til felt i fanen Skjemafelt. Rader
og kolonner kan bare settes inn i tabellen via denne kategorien, men innstillingene for
skjemafeltene kan oppdateres også her. Du kan flytte skjemafeltene rundt i tabellen til en
tom celle ved først å klikke i skjemafeltet som skal flyttes. Plasser markøren over ikonet for
skjemafelttype til venstre i cellen, og dra feltet til en tom celle. Dette kan du gjøre i alle
faner i dialogboksen Rediger skjema.

Klikk på Sett inn rad for å sette inn en rad over raden som er merket.

Klikk på Legg til rad for å legge til en rad nederst i tabellen.

Velg Fjern rad for å fjerne den valgte raden.

Klikk på Sett inn kolonne for å sette inn en kolonne til venstre for den merkede
kolonnen.

Klikk på Legg til kolonne for å legge til en kolonne helt til høyre i tabellen.

Velg Fjern kolonne for å fjerne den valgte kolonnen.
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l Fanen Skjemafelt brukes til å legge til skjemafelt i et skjema. Du legger til et skjemafelt i
en tabell ved å dra feltet til en tom celle i tabellen. Hver celle i tabellen kan bare inne-
holde ett skjemafelt.

l Kategorien Importer/eksporter brukes til å eksportere og importere skjemaer fra og til en
side i EPiServer CMS. Du kan f.eks. eksportere skjemaer hvis du vil vise dem på et annet
webområde i EPiServer CMS eller i et annet program. Skjemaene eksporteres i XML-
format. Du eksporterer et skjema ved å klikke på Eksporter og deretter velge om du vil
åpne skjemaet eller lagre det på datamaskinen. Du importerer et skjema ved først å bla til
skjemaet og deretter klikke på Importer. Vær klar over at eventuelle ulagrede endringer i
innhold og oppsett vil bli overskrevet under importen.

Opprette en skjemablokk

Slik oppretter du en skjemablokk og drar den til en side:

1. Opprett en ny blokk basert på blokktypen Skjema.

2. IOverskrift gir du skjemaet et navn.

3. I Skjema finner du frem skjemaet du vil bruke i blokken.

4. I dialogboksen Velg skjema kan du velge Velg eller Rediger et eksisterende skjema,
eller Opprett et helt nytt skjema.

5. Klikk på Opprett for å opprette skjemablokken.

6. Når du er ferdig, kan du dra blokken til siden og publisere den.

7. Vis statistikk og eksporter skjemadata.

Opprette og redigere et skjema

Slik oppretter og redigerer du et skjema:

1. I Navn på skjemaet gir du skjemaet et navn. Dette navnet vil stå på emnelinjen hvis du
sender skjemaet som e-post. Navnet vil også vises i listen over tilgjengelige skjemaer, og
skjemaet kan dermed brukes på andre sider.

2. I Skjemamappe velger du mappen skjemaet skal lagres i.

3. Kryss av for Skjemaet kan sendes uten pålogging hvis du vil at hvem som helst på
webområdet skal kunne sende skjemaet. Dette alternativet er ikke valgt som standard,
noe som betyr at en besøkende vil bli spurt om å logge inn.
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4. Kryss av for Tillat samme person å sende skjemaet flere ganger hvis du vil at én og
samme person (PC-bruker) skal kunne sende skjemaet flere ganger. Dette alternativet er
ikke valgt som standard, noe som betyr at en besøkende bare vil kunne fylle ut skjemaet
én gang per datamaskin (en informasjonskapsel plasseres på den besøkendes
datamaskin).

5. I Side som vises etter svar kan du peke til en side som skal vises når en besøkende
sender et skjema, som regel en “takk”-side. Denne siden bør være basert på malen Stand-
ardside.

Om skjemafelttypene

Når du oppretter eller redigerer et skjema, legger du til et skjemafelt i en celle. Innstillingene for
den aktuelle felttypen vil åpnes til høyre for tabellen. Hvilke innstillinger du kan angi kommer an
på hvilket felt du har valgt. Noen egenskaper finnes i alle typer felt, mens andre finnes i alle
innskrivingsfelt.

Følgende egenskaper finnes for de fleste skjemafelt:

l CSS-klasse. Definerer en CSS-klasse (format) for feltet. Klassen må finnes i CSS-filen
som brukes på webområdet. Kontakt systemansvarlig for å få mer informasjon.

l Navn. Brukes til å identifisere feltet i databasen og er obligatorisk, men vises ikke for
besøkende. Det enkleste er å bruke det samme eller et lignende navn som det du bruker i
ledetekstfeltet. Du kan bare bruke A–Z, a–z, 1–9 og _ for dette feltet. Mellomrom kan ikke
brukes.



Copyright © EPiServer AB

Bruke skjemaer | 105

l Ledetekst. Brukes til å la besøkende få vite hva de skal angi et felt. Du kan opprette en
ledetekst i et eget felt eller skrive den inn i forbindelse med det aktuelle skjemafeltet,
avhengig av hvor du vil at ledeteksten skal plasseres og hvor tilgjengelig du vil at
skjemaet skal være. Hvis du skriver inn ledeteksten i forbindelse med skjemafeltet, vises
den til venstre for feltet. Du bør velge dette alternativet for å gjøre skjemaet mest mulig
tilgjengelig.

l Verktøytips. Gir besøkende mer informasjon om hva som skal fylles ut. Verktøytipset
vises når du holder markøren over skjemafeltet.

l Verdi må angis. Kryss av i denne boksen hvis du vil tvinge besøkende til å angi en verdi.
Hvis du ikke krysser av i boksen, vises det en feilmelding om at feltet må fylles ut. Feil-
meldingen viser først og fremst til ledeteksten i feltet. Hvis du ikke har noen ledetekst,
viser den til det du har skrevet i feltet Navn.

l Valider som. Brukes til å kontrollere om den besøkende har fylt ut riktig type informasjon i
et felt. Du kan f.eks. kontrollere om det er en e-postadresse, et datoformat eller ulike typer
tall.

Klikk på Lagre for hvert skjemafelt for å lagre egenskapene. Hvis du vil slette et felt, klikker du på
Slett under feltets egenskaper.

Når skjemaet er ferdig og alle feltegenskapene er lagret, kan du lagre hele skjemaet ved å klikke
på Lagre, Lagre og lukk eller Lagre som øverst i dialogboksen Rediger skjema. Du kommer
tilbake til dialogboksen Velg skjema der du klikker på Bruk for å angi at skjemaet skal brukes på
siden. Klikk deretter på Lagre og publiser.

Du sletter et skjema ved å klikke på Slett øverst i dialogboksen Rediger skjema eller Velg
skjema.

Anbefalt bruk

l Tekstboks. Bruk felttypen tekstboks for besøkende til å skrive kort tekstinformasjon som
en rad.

I Bredde angir du hvor bredt feltet skal være i form av tegn.

l Tekstrute. Bruk felttypen tekstrute for besøkende til å skrive fritekst i et stort område. Du
kan bestemme bredden på området i form av tegn og hvor mange rader feltet skal ha.

I Bredde angir du hvor bredt feltet skal være i form av tegn.

I Høyde angir du hvor mange rader tekstruten skal ha.

l Rullegardinliste. Bruk felttypen rullegardinliste for besøkende til å velge et alternativ fra
en rullegardinliste.

I gruppen Alternativer angir du alternativene som skal være tilgjengelige i rul-
legardinlisten.

Feltet Navn i gruppeboksen Alternativer viser alternativene som er tilgjengelige i
rullegardinlisten, og feltet Verdi brukes til å identifisere feltet i databasen. Angi et
alternativ ved å fylle ut feltene og klikke på Legg til.

Avkrysningsboksen Forvalgt angir hvilke av alternativene som velges som stand-
ard.

Slett og sorter rekkefølgen for alternativene ved å klikke på ikonene til høyre.

l Alternativknapp. Bruk felttypen alternativknapp for besøkende til å velge bare ett altern-
ativ fra en alternativknappliste.

I feltet Plassering velger du om alternativknappen skal vises vannrett eller lod-
drett.
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I gruppen Alternativer angir du alternativene som skal være tilgjengelige som
alternativknapper.

Feltet Navn i gruppeboksen Alternativer viser navnet til alternativknappen, og fel-
tet Verdi brukes til å identifisere feltet i databasen. Angi et alternativ ved å fylle ut
feltene og klikke på Legg til.

Avkrysningsboksen Forvalgt angir hvilke av alternativene som velges som stand-
ard.

l Avkrysningsboks. Bruk felttypen avkrysningsboks til å gi besøkende en liste over ulike
alternativer de kan velge ett eller flere av.

I Plassering velger du om avkrysningsboksen skal vises vannrett eller loddrett.

I gruppen Alternativer angir du alternativene som skal være tilgjengelige som
avkrysningsbokser.

Feltet Navn i gruppeboksen Alternativer viser navnet til avkrysningsboksen, og
feltet Verdi brukes til å identifisere feltet i databasen. Angi et alternativ ved å angi
feltene og klikke på Legg til.

Avkrysningsboksen Forvalgt angir hvilke av alternativene som velges som stand-
ard.

Slett og sorter rekkefølgen for alternativene ved å klikke på ikonene til høyre.

l Knapp. Bruk felttypen knapp til å gi besøkende en knapp å trykke på når de skal sende
inn skjemaet de har fylt ut.

I Knappetekst skriver du teksten som skal vises på knappen.

I Resultat av sending velger du hva som skal skje når den besøkende sender inn
skjemaet. Du kan velge om du vil lagre det i en database og/eller sende det som
e-post. Du kan også angi at skjemaet skal sendes til en webadresse der du har et
eget program som tar seg av informasjonen. Hvilke felt som vises avhenger av
hvilket alternativ du velger.

I Send e-post til denne adressen angir du hvilken e-postadresse en melding skal
sendes til når en besøkende sender skjemaet. Du kan sende e-post til flere mot-
takere ved å skrive inn e-postadressene atskilt med komma, for eksempel dav-
id@company.com,helen@company.com,eve@company.com.

I Avsender for e-post skriver du inn avsenderadressen som skal brukes i meldin-
gen som sendes.

I Emne for e-post skriver du inn overskriften som skal vises i emnefeltet for meldin-
gen som sendes når en besøkende sender et skjema.

I Send til angitt URL angir du webadressen som du ønsker informasjonen skal
sendes til.

l Ledetekst. Bruk overskriften til å la besøkende få vite hva de skal angi i hvert felt.
I Tekst skriver du teksten som skal vises for de besøkende.

l Vannrett linje. Bruk vannrett linje hvis du vil sette inn en vannrett linje i skjemaet, for
eksempel for å forbedre utformingen til skjemalinjen.

Vise og eksportere skjemadata
Hvis du velger å lagre informasjonen som er sendt i skjemaet, i databasen, finner du alle
skjemaer med den innsendte informasjonen ved å velge visning av alle egenskaper.
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Velg alternativet Vis data for å få tilgang til og eksportere data for et skjema. Merk at dataene
som vises for et skjema, hentes fra alle sidene hvor denne spesifikke skjemablokken er blitt brukt.

Hent skjemadata fra databasen på følgende måte:

1. I Skjema klikker du på Vis data for skjemasiden du ønsker å hente data fra.

2. Velg skjemaet du vil hente data fra. Det er som regel bare ett skjema å velge.

3. Angi fra- og til-dato hvis du vil tidsbegrense søket. Du kan la disse feltene stå tomme hvis
du vil hente alle postene.

4. Merk av for Vis data for alle sider hvis du vil hente data fra alle sider der det aktuelle
skjemaet brukes.

5. I feltet Antall treff per side angir du hvor mange treff som skal vises per side. Klikk på
Søk.

Søkeresultatene vises under søkeskjemaet. Hvis det er mange treff, kan du bla gjennom sidene
her, og du kan også slette poster.

l Du kan slette poster fra skjemadataene ved å velge radene du vil slette, og deretter velge
Slett valgte poster.
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l Velg Slett alle poster for å slette alle innsendte skjemadata.

l Klikk på Eksporter til Excel for å eksportere dataene til Microsoft Excel. Du må ha Excel
installert på datamaskinen for å kunne gjøre dette.

l Velg Eksporter som XML hvis du vil eksportere skjemadataene til en XML-fil.



Copyright © EPiServer AB

Rapporter | 109

Rapporter

Åpne Rapportsenteret ved å velge Rapporter i EPiServer CMS globale meny. Rapportsenter
åpnes i et nytt vindu som forblir åpent til du lukker det.

Sidene i søkeresultatene åpnes i redigeringsprogramgrensesnittet når du velger en sidekobling i
søkeresultattabellen for hver rapport. Du kan flytte rundt på vinduene i arbeidsområdet for å gjøre
det lettere å arbeide med Rapportsenter. Du kan for eksempel minimere størrelsen på EPiServer
CMS-leseren og flytte Rapportsenter-leseren slik at begge vinduene vises samtidig. Dette anbe-
fales bare hvis skjermoppløsningen er minst 800 x 600 piksler.

Det finnes flere siderapporter på eksempelområdet EPiServer CMS, men det kan også finnes
flere tilpassede rapporter på EPiServer CMS-området. Bare siderapportene som er inkludert i
standardinstallasjonen av EPiServer CMS, beskrives her.

Ikke publiserte sider
Denne rapporten viser sider som ennå ikke er publisert, og der datoen for siste endring er innen-
for en angitt tidsperiode.

Slik oppretter du en rapport:

1. I gruppeboksen Rapportkriterier kan du velge en forhåndsdefinert tidsperiode ved å
klikke på en kobling eller angi en tidsperiode i datofeltet.
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2. I feltet Startside for søk blar du til den siden i trestrukturen som skal være startpunktet for
søket. Denne startsiden inkluderes også i søket.

3. Hvis du vil begrense søket til sider som har statusen Klar for publisering, velger du Ja
eller Nei i feltet Klar for publisering?.

4. Merk av for Sist endret av meg hvis du bare vil søke gjennom sider som er sist endret av
deg.

5. I Språk velger du hvilket sidespråk du vil at søket skal inkludere. (Denne rullegardinlisten
er bare tilgjengelig hvis du har et globalisert webområde.)

6. Velg hvor mange treff som skal vises på hver side i søkeresultatene. Det gjør du i feltet
Antall treff per side.

7. Klikk på Vis rapport. Du kan sortere resultatene ved å klikke på en kolonneoverskrift.
Åpne en side i redigeringsmodus ved å klikke på sidenavnet i kolonnen Sidenavn.

Publiserte sider
Denne rapporten viser sider som er publisert innenfor en angitt tidsperiode.

Slik oppretter du en rapport:

1. I gruppeboksen Rapportkriterier kan du velge en forhåndsdefinert tidsperiode ved å
klikke på en kobling eller angi en tidsperiode i datofeltet.

2. I feltet Startside for søk blar du til den siden i trestrukturen som skal være startpunktet for
søket. Denne startsiden inkluderes også i søket.

3. Merk av for Publisert av meg hvis du bare vil søke gjennom sider som er publisert av
deg.
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4. I Språk velger du hvilket sidespråk du vil at søket skal inkludere. (Denne rullegardinlisten
er bare tilgjengelig hvis du har et globalisert webområde.)

5. Velg hvor mange treff som skal vises på hver side i søkeresultatene. Det gjør du i feltet
Antall treff per side.

6. Klikk på Vis rapport. Du kan sortere resultatene ved å klikke på en kolonneoverskrift.
Åpne en side i redigeringsmodus ved å klikke på sidenavnet i kolonnen Sidenavn.

Endrede sider
Denne rapporten viser sider der en dato er endret i løpet av en angitt tidsperiode.

Slik oppretter du en rapport:

1. I gruppeboksen Rapportkriterier kan du velge en forhåndsdefinert tidsperiode ved å
klikke på en kobling eller angi en tidsperiode i datofeltet.

2. I feltet Startside for søk blar du til den siden i trestrukturen som skal være startpunktet for
søket. Denne startsiden inkluderes også i søket.

3. Merk av for Sist endret av meg hvis du bare vil søke gjennom sider som er sist endret av
deg.

4. I Språk velger du hvilket sidespråk du vil at søket skal inkludere. (Denne rullegardinlisten
er bare tilgjengelig hvis du har et globalisert webområde.)

5. Velg hvor mange treff som skal vises på hver side i søkeresultatene. Det gjør du i feltet
Antall treff per side.

6. Klikk på Vis rapport. Du kan sortere resultatene ved å klikke på en kolonneoverskrift.
Åpne en side i redigeringsmodus ved å klikke på sidenavnet i kolonnen Sidenavn.
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Utløpte sider
Denne rapporten viser sider der publiseringsdatoen utløper innenfor en angitt tidsperiode.

Slik oppretter du en rapport:

1. I gruppeboksen Rapportkriterier kan du velge en forhåndsdefinert tidsperiode ved å
klikke på en kobling eller angi en tidsperiode i datofeltet.

2. I feltet Startside for søk blar du til den siden i trestrukturen som skal være startpunktet for
søket. Denne startsiden inkluderes også i søket.

3. Merk av for Publisert av meg hvis du bare vil søke gjennom sider som er publisert av
deg.

4. I Språk velger du hvilket sidespråk du vil at søket skal inkludere. (Denne rullegardinlisten
er bare tilgjengelig hvis du har et globalisert webområde.)

5. Velg hvor mange treff som skal vises på hver side i søkeresultatene. Det gjør du i feltet
Antall treff per side.

6. Klikk på Vis rapport. Du kan sortere resultatene ved å klikke på en kolonneoverskrift.
Åpne en side i redigeringsmodus ved å klikke på sidenavnet i kolonnen Sidenavn.

Enkle adresser
Denne rapporten viser publiserte sider som har en enkel adresse.
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Slik oppretter du en rapport:

1. I Startside for søk blar du til den siden i trestrukturen som skal være startpunktet for
søket. Denne startsiden inkluderes også i søket.

2. I Språk velger du hvilket sidespråk du vil at søket skal inkludere fra listen. (Dette altern-
ativet er bare tilgjengelig hvis globalisering er aktivert på webområdet.)

3. I Antall treff per side velger du hvor mange elementer som skal vises på hver side i
søkeresultatene.

4. Klikk på Vis rapport. Du kan sortere resultatene ved å klikke på en kolonneoverskrift.
Åpne en side i redigeringsmodus ved å klikke på sidenavnet i kolonnen Sidenavn.
Søkeresultatene viser også om siden er synlig i menyer og publiseringsstatusen.

Koblingsstatus
Rapporten Koblingsstatus er resultatet av den planlagte jobben Koblingsvalidering. Denne rap-
porten viser koblinger som ikke kunne kontaktes av EPiServer CMS i koblingskontrolljobben,
f.eks. hvis en side er fjernet, et webområde er tatt ned eller en kobling ikke er tilgjengelig for øyeb-
likket.



Copyright © EPiServer AB

114 | Håndbok for redaktører – EPiServer 7.5 CMS

Slik oppretter du en rapport:

1. Under Rapportkriterier > Startside for søk klikker du på Bla gjennom for å velge en start-
side i sidetrestrukturen.

2. Klikk på Vis rapport. Du kan sortere resultatene ved å klikke på en kolonneoverskrift.
Åpne en side i redigeringsmodus ved å klikke på sidenavnet i kolonnen Brutt URL-
adresse. I Elementer per side kan du angi det maksimale antallet elementer som skal
vises per side.
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Bruke arbeidsflyter

EPiServer CMS støtter ulike typer arbeidsflyter, som betyr at du kan tildeles en oppgave eller for-
deler til andre iht. en forhåndsbestemt flyt. Det kan for eksempel være en redaktør som lager en
side som skal godkjennes av én eller flere personer før den publiseres. Hvem som skal
godkjenne siden, er bestemt på forhånd i arbeidsflyten, og oppgaven fordeles automatisk til de
ulike personene.

Bruksklare arbeidsflyter

Arbeidsflytene settes opp av EPiServer CMS-leverandøren sammen med systemadministratoren.
Følgende arbeidsflyter leveres med eksempelområdet EPiServer CMS: to for godkjenning av
sider, én for håndtering av flere språk, og én for forespørsel om tilbakemelding.

Systemadministratoren kan tilpasse, bytte ut og opprette flere arbeidsflyter.

Startpunkt i arbeidsflyten

Når du setter opp en eller flere arbeidsflyter for webområdet, velger du om de skal kunne startes
manuelt eller automatisk. De starter vanligvis automatisk på et bestemt sted i trestrukturen.

I de fleste tilfeller er det bestemt hva som skal starte en arbeidsflyt. Det kan for eksempel tenkes
at en redaktør leverer en side for publisering på et visst sted i treet. En arbeidsflyt kan utløses av
ulike hendelser i EPiServer CMS. Det kan være alt fra det å lagre en side til å laste opp et dok-
ument. Hendelsen som starter flyten, utgjør startpunktet i flyten. Når siden sendes inn for pub-
lisering, sendes det en oppgave til person nummer to i arbeidsflyten om at vedkommende har en
oppgave som skal gjøres. Hvilken oppgave det er kommer an på hvordan arbeidsflyten er satt
opp.

Starte en arbeidsflyt manuelt
I en standardinstallasjon av EPiServer CMS egner arbeidsflyten for forespørsel om tilbakemeld-
ing seg for manuell start. Hensikten med denne arbeidsflyten er at én redaktør skal kunne få
tilbakemelding på endringene på siden.

Slik starter du en arbeidsflyt manuelt:

1. Opprett eller endre innhold på en side eller blokk.

2. Slå av/på visning av alle egenskaper, og velg Verktøy > Start en arbeidsflyt.

3. Velg arbeidsflyten du vil starte.

4. Det åpnes en dialogboks, og du kan angi innstillinger for denne bestemte typen
arbeidsflyt.

5. Eksempel for Parallell godkjenning-arbeidsflyt: Klikk på Legg til brukere / grupper, og
velg hvilken gruppe eller bruker som skal motta oppgaven med å godkjenne endringene
du har gjort på innholdet. Velg OK.

6. Når du har angitt innstillingene, velger du Start. Arbeidsflyten starter nå, og det sendes
en oppgave til gruppen eller brukeren du har valgt.

Obs! Hvis du ikke gis noen arbeidsflyter å velge fra, er det fordi arbeidsflyter ikke kan
startes manuelt i installasjonen.
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Obs! Som prosesseier av en arbeidsflyt har du alltid rett til å slette eller avslutte en
arbeidsflyt selv om ikke alle oppgaver er fullført. Det er mest vanlig at den som oppret-
ter siden, også er prosesseier.

Håndtere dine tilordnede oppgaver
Oppgaver i en arbeidsflyt som er tilordnet deg personlig eller en i gruppen, vises på nav-
igasjonsfeltet > kategorien Oppgaver > Mine oppgaver.

Når du skal lese meldingen i oppgaven, klikker du på Vis oppgave på varslingslinjen.

Når du er ferdig med å se over siden, publiserer du endringene.
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Tilpasse innstillinger for brukergrensesnitt

Når du begynner å arbeide med EPiServer CMS, bør du begynne med å utforske tilgjengelige
innstillinger for tilpasning. Du kan legge til e-postadressene og endre brukergrensesnittspråket.

Under Mine innstillinger håndterer du brukerinformasjonsalternativene og visningsinnstillingene
for brukergrensesnittet. For å få tilgang til alternativene velger du Mine innstillinger under Admin-
istrator øverst i høyre hjørne i toppmenyen.

Brukerinformasjon

Ved å fylle ut personopplysningene som f.eks. brukernavn og e-postadresse i kategorien Bruker-
informasjon under Mine innstillinger identifiserer du deg slik at systemet kan kommunisere med
deg når det for eksempel brukes en automatisert arbeidsflyt.

Avhengig av hvordan installasjonen av EPiServer CMS er konfigurert, kan du kanskje også
håndtere passordinformasjonen fra kategorien Brukerinformasjon. Rådfør deg med sys-
temadministratoren om hva som gjelder for ditt webområde.

Visningsalternativer

I kategorien Visningsalternativer under Mine innstillinger kan du velge hvilket språk du ønsker
å arbeide med, og hvilke symboler du ønsker å se i trestrukturen.

Under Personlig språk kan du velge systemspråket som er språket som brukes til å presentere
brukergrensesnittet, med andre ord, hovedmenyene, kategoriene, høyreklikksmenyer, osv.

Under Visninger kan du fjerne de tilpassede innstillingene og velge standard systeminnstillinger
ved å klikke på Tilbakestill visninger.
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EPiServer-plattform

Introduksjon
EPiServer-plattformenmed OnlineCenter er det vanligste rammeverket som brukes av
EPiServer-produktene og som inneholder funksjoner som er tilgjengelige med alle produkt-
installasjonene. OnlineCenter byr på en oversikt med enkel tilgang til alle installerte systemer.
Herfra kan du også få tilgang til den elektroniske hjelpen, utføre globale søk og tilpasse innstillin-
gene.

Den global menyen øverst gjør navigasjonen på webområdet ditt integrert for alle systemene.
Dette er et modulområde som også kan brukes til å gi tilgang til produkter fra andre produsenter
som er integrert med EPiServer-produkter.

Delen øverst til venstre i den globale menyen har følgende alternativer:

l Dashboard inneholder et tilpasningsbart område der du kan legge til gadgeter for rask
tilgang til vanlige oppgaver eller andre aktiviteter på webområdet. En gadget er et lite pro-
gram som kan gjøres lett tilgjengelig fra dashbordet i EPiServer OnlineCenter og res-
sursfeltet og navigasjonsfeltet i EPiServer CMS og EPiServer Commerce. Det er
gadgeter tilgjengelige både for plattformen EPiServer og produktspesifikke plattformer, for
eksempel gadgeter for skjemavisning, gjestegruppestatistikk, versjonshåndtering og
produktkatalogen i Commerce. Utviklere kan opprette tilpassede gadgeter til bestemte
formål. Se EPiServer Framework SDK.

l [Produkter] inneholder systemgrensesnittet for de ulike produktene i installasjonen der
du håndterer innholdet på webområdet, for eksempel tekst og bilder på webområder i
EPiServer CMS og produkter i EPiServer Commerce. Avhengig av hvilket system du vel-
ger i menyen, endres undermenyen i andre rad til å vise funksjonene for det spesifikke
systemet. Se den produktspesifikke dokumentasjonen.

l Tillegg gir tilgang til EPiServer Add-on Store der systemadministratorer kan håndtere
tillegg og oppgraderinger for både EPiServer- og tredjepartsmoduler.

Delen øverst til høyre i den globale menyen har følgende alternativer:

l EPiServer logo tar deg til www.episerver.com.

l ? gir tilgang til elektronisk hjelp for de ulike produktene i installasjonen.

l Jordklodesymbolet gir visningsalternativer for webområdene.

l Brukerprofilsymbolet gir tilgang til personlige systeminnstillinger, lisensavtale og utlog-
ging fra webområdet.

l Forstørrelsesglassymbolet lar deg utføre et globalt søk.

http://world.episerver.com/Documentation/Items/Developers-Guide/
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Dashbord
Dashbord er et personlig område som brukes til samling og visning av viktig webom-
rådeinformasjon. Dashbordet er også et tilleggsmodulområde der du kan legge til tilpassede gad-
geter for å presentere informasjon eller gi rask tilgang til vanlige oppgaver eller ofte brukte
funksjoner. Det kan for eksempel være visning nylig endrede sider eller overvåking av et web-
skjema.

Når du logger deg på webområdet, kan du få tilgang til dashbordet ved å velge Gå til mitt dash-
bord i EPiServer-loggen i dialog, eller fra alternativet Dashbord i den globale menyen.

Du kan gjøre følgende når du arbeider med dashbordet:

l Organisere dashbordet. Legge til, redigere og slette kategorier og kolonner. Du kan dele
layout til kategoriene på dashbordet inn i én, to eller tre kolonner, avhengig av valget.

l Gadgeter. Organiserer gadgeter i kolonner og under kategorier. Legge til, redigere og
slette gadgeter, se Gadgeter.

Kategorier

Kategorier brukes til å organisere dashbordinformasjonen. Du kan opprette dine egne kategorier
og legge til gadgetene du ønsker. Du kan f.eks. opprette én kategori for markedsføring-
savdelingen og én for produktredaktører, og legge til spesifikke gadgeter for hver av disse
gruppene. Du kan tilpasse oppsettet for hver kategori ved å angi hvor mange kolonner informas-
jonen skal vises i. Det vil alltid være minst én standardkategori tilgjengelig i oversikten.
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Opprette kategorier

Legg til en ny kategori på dashbordet som følger:

1. Velg Ny kategori fra dashbordmenyen.

2. Velg Endre kategorinavn i rullegardinlisten for kategorien du ønsker å legge til og skriv
inn et navn for kategorien.

3. I Layout definerer du hvor mange kolonner kategoriinformasjonsområdet skal ha ved å
klikke på et av de tilgjengelige alternativene.

4. Legg gadgetene du ønsker til kategorien du nettopp har opprettet slik det fremgår av
Legge til en gadget.
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Du kan ikke endre rekkefølgen på kategoriene etter at du har opprettet dem.

Redigere kategorier

Rediger en kategori på dashbordet som følger:

1. Klikk på pilen for kategorien du ønsker å redigere: Du har følgende alternativer:

l Velg Endre kategorinavn for å endre navnet til kategorien.

l Velg Layout for å endre antall kolonner i kategorien. Alle eksisterende gadgeter
flyttes til tilgjengelige kolonner i den nye layouten.

2. Velg Lagre for å lagre endringene.

Slette kategorier

Slett en kategori fra dashbordet som følger:

1. Klikk på pilen for kategorien du ønsker å slette:

2. Velg Slett kategori i rullegardinlisten for kategorien du ønsker å slette.

3. Velg Ja for å bekrefte sletting.

Det må alltid være minst en kategori tilgjengelig på dashbordet. Det betyr at den siste
kategorien som er igjen på dashbordet, ikke kan slettes.

Gadgeter
En gadget er et lite program som kan gjøres lett tilgjengelig fra dashbordet i EPiServer
OnlineCenter og ressursfeltet og navigasjonsfeltet i EPiServer CMS og EPiServer Commerce.
Det er gadgeter tilgjengelige både for plattformen EPiServer og produktspesifikke plattformer, for
eksempel gadgeter for skjemavisning, gjestegruppestatistikk, versjonshåndtering og produk-
tkatalogen i Commerce. Utviklere kan opprette tilpassede gadgeter til bestemte formål. Se
EPiServer Framework SDK.

http://world.episerver.com/Documentation/Items/Developers-Guide/
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Hver gadget har en rullegardinmeny oppe til høyre. Det du ser i menyen er avhengig av funk-
sjonaliteten tilgjengelig på gadgeten, men du vil oftest i det minste finne alternativene Rediger
og Slett her.

Du har følgende alternativer:

Tilpasse gadget-innstillingene

Du kan tilpasse innstillingene på feltene ved å legge til, flytte og slette gadgeter. Du har følgende
valg:

Feltinnstillinger. Klikk på tannhjulsymbolet for å åpne en meny med gadget-altern-
ativer, for eksempel, legg gadgeter til feltet.

Gadget-innstillinger. Klikk på pilen ved siden av tannhjulsymbolet for å velge altern-
ativer for den spesifikke gadgeten, for eksempel, fjern gadgeten fra feltet.

Gadget-alternativer. Klikk på pilen for å velge alternativer for den spesifikke gadgeten.

Veksle mellom minimer og maksimer gadget. Klikk på for å minimere og for å
maksimere gadgeten.

Fjern. Klikk for å fjerne en gadget.

Legge til en gadget



Copyright © EPiServer AB

EPiServer-plattform | 123

Legg en gadget til feltet som følger:

1. Klikk på Legg til gadgeter.

2. VinduetGadgeter viser en liste over alle gadgetene. Ved å klikke på produktnavnet til
venstre kan du filtrere produktspesifikke gadgeter.

3. Klikk på plussymbolet for gadgeten du ønsker å legge til. Hvis velger flere gadgeter,
legges de til feltet i den rekkefølgen du har valgt dem i.

4. Klikk på Fullført.

Flytte en gadget

Dashbordet og feltene er låst som standard. Du kan disse områdene ved å flytte rundt på gad-
getene og plassere dem der du vil.

Dashbordet er organisert i kolonner, og gadgetene kan flyttes opp og ned i en kolonne og fra den
ene kolonnen til den andre.
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Flytt en gadget på dashbordet og feltene som følger:

1. Velg Omorganiser gadgeter for å låse opp innstillingene.

2. Flytt en gadget i feltet ved å dra den til det merkede området hvor du ønsker den, og slipp
den deretter.

3. Velg Omorganiser gadgeter på nytt for å låse innstillingene.

Redigere en gadget

Slik redigerer du en gadget:

1. Klikk på Velg alternativ og velg Rediger. Avhengig av type gadget kan redigeringen
utføres på forskjellige måter.
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2. Endre alternativene for gadget. For eksempel for gadgeten Skjemavisning kan du endre
antall elementer som skal vises i vanlig og maksimert visning.

3. Velg OK for å lagre endringene.

Fjerne en gadget

Fjern en gadget fra dashbordet og feltene på hvilken som helst måte av følgende:

l Lås opp feltet og klikk på for gadgeten, og lås feltet på nytt.

l Velg gadget-innstillingene og velg Fjern gadget.

Bruksklare gadgeter

En gadget er et lite program som kan gjøres lett tilgjengelig fra dashbordet i EPiServer
OnlineCenter og ressursfeltet og navigasjonsfeltet i EPiServer CMS og EPiServer Commerce.
Det er gadgeter tilgjengelige både for plattformen EPiServer og produktspesifikke plattformer, for
eksempel gadgeter for skjemavisning, gjestegruppestatistikk, versjonshåndtering og produk-
tkatalogen i Commerce. Utviklere kan opprette tilpassede gadgeter til bestemte formål. Se
EPiServer Framework SDK.

Gadgeter på dashbordet

Følgende gadgeter er tilgjengelige på dashbord på eksempelområdet EPiServer CMS:

Skjemavisning

Skjermvisning-gadgeten gir en mulighet til å overvåke aktiviteten for et spesifikk webskjema, for
eksempel en meningsmåling, et registrerings- eller kontaktskjema. Dette er ikke bare ment for
redaktører, men for alle som kan ha nytte av å holde oversikt over aktivitetene på webområdet,
f.eks. markedsføringssjefen eller lederen for et virksomhetsområde.

Skjemavisningen viser et utvalg av de siste aktivitetene, f.eks. de siste stemmene eller regis-
treringene i et skjema. Resultatene i gadgeten Skjemavisning kan også vises i diagrammer, noe
som gir en rask og lettlest oversikt over aktivitetene i skjemaet.

Gjør følgende for å legge til et skjema og konfigurere innstillingene for gadgeten Skjemavisning:

http://world.episerver.com/Documentation/Items/Developers-Guide/
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1. Klikk Rediger i rullegardinlisten i det øverste hjørnet til gadgeten.

2. Velg Demomodus for å vise skjemaet i grafisk demomodus. Vær klar over at du må lage
en demovisningsfil av skjemaet. Denne vil da vises i rullegardinlisten Velg skjema. Det er
en eksempelskjemavisning, “XFormsViewerGadgetDemo”.

3. Velg et skjema i rullegardinlisten Velg skjema. Hvilke felt som skal være med i visningen
avhenger av hvilket skjema du har valgt. I dette eksemplet er det valgt et kontaktskjema
med et navn, en e-postadresse og en melding.

4. I Vis innleggingsdato for element kan du velge å vise datoen for innsending av
skjemaet.

5. Velg antall skjemaelementer som skal vises, i feltet Antall elementer som skal vises.

6. Velg Vis diagram for å vise et diagram i skjemaet.

7. Velg periodisiteten for diagrammet i rullegardinlisten Diagramperiodisitet.

8. Velg hvor hyppig informasjonen skal oppdateres, i rullegardinlisten Oppdater auto-
matisk. Denne innstillingen bestemmer hvor ofte informasjonen i skjemavisningen skal
oppdateres.

9. Velg OK for å lagre innstillingene.

Eksterne koblinger

Eksterne koblinger-gadgeten gir deg en oversikt over de eksterne koblingene på webområdet.
Dette er nyttig når du vil vite hvilke eksterne webområder du henviser til fra ditt eget område.

Slik legger du til eksterne koblinger:
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Når du skal legge til eksterne koblinger, kan du velge hvor mange elementer som skal vises i
listen. Listen vil vise antall sider som inneholder én eller flere koblinger til hver ekstern webad-
resse. Du kan også vise en mer detaljert elementliste ved å velge Vis detaljer. Dette alternativet
viser hele URL-adressen for hver kobling.

Notater

Med Notis-gadgeten kan du legge til Post it-notiser på dashbordet. Når du har lagt til Notis-gad-
geten på dashbordet, kan du skrive inn teksten direkte i notatområdet. Du kan også tilpasse
utseendet til Notis-gadgeten.

Slik setter du opp gadgeten Notis:

Du kan tilpasse Notis-gadgeten på følgende måte:

l Endre tekststørrelsen ved å velge en størrelse i feltet Tekststørrelse.

l Velg en bakgrunnsfarge i feltet Bakgrunnsfarge.

RSS-feedleser

RSS-feedleser-gadgeten er et eksempel på hvordan du kan bruke gadgeter til å vise RSS-
feeder på dashbordet. Gadgeten viser de siste feedene fra RSS-kilden du har valgt. Du kan angi
hvor mange feeder som skal vises i gadgeten.

Slik setter du opp gadgeten RSS-feedleser:

Skriv inn URL-adressen for RSS-feeden du vil ha. Angi hvor mange feedelementer som skal
vises, og gi RSS-feeden en tittel. Klikk på Hent tittel fra feeden for å bruke standardtittelen fra
kilden. Klikk på OK for å lagre gadgeten RSS-feedleser. Du kan opprette flere RSS-feedleser-
gadgeter hvis du vil.
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Statistikk for gjestegrupper

Statistikk for gjestegrupper-gadgeten gir en oversikt over utvalgte grupper av besøkende i ulike
perioder. Du kan konfigurere Statistikk for gjestegrupper-gadgeten for å spore statistikk for
gjestegruppene som viser personlig tilpasset innhold. Statistikken vil som standard bare bli telt
én gang per økt for hver gruppe besøkende.

Du kan bruke denne gadgeten på dashbordet, i feltene samt på iPhone eller iPad.

Konfigurer Statistikk for gjestegrupper som følger:

1. Under Statistikkvisning velger du å vise statistikken i følgende visninger:
l Besøk - kolonnediagram. Vis statistikk for besøk som søyler.

l Besøk - linjediagram. Vis statistikk for besøk som linjediagram. Brukes hvis du vil
vise statistikken bare for én besøksgruppe.

l Totalt antall besøk - sektordiagram. Viser total statistikk for besøk som sek-
tordiagram.

2. Under Vis statistikk for besøksgrupper velger du besøksgruppene du vil ta med i stat-
istikken. Eller bruker du knappen Velg alle og Opphev merking for alle.

3. Når du er ferdig, klikk OK.

4. Du kan endre visningen av statistikkdiagrammene Graf etter, bruke knappene til å vise
statistikken i følgende diagrammer:

l Graf etter, bruk knappene til å vise statistikken i følgende diagrammer

l Dag. Viser statistikk for besøksgruppematcher den siste dagen.

l Måned. Viser statistikk for besøksgruppematcher den siste måneden.

l År. Viser statistikk for besøksgruppematcher det siste året.

l Ved å klikke på ikonet Velg datointervall kan du velge start- og sluttdato i stat-
istikkintervallet.
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EPiServer CMS-spesifikke gadgeter

De følgende EPiServer CMS-spesifikke gadgetene er tilgjengelige i redi-
geringsprogramgrensesnittet på eksempelområdet:

Sider

Gadgeten Sider gir en liste over alle sidene på webområdet i en trestruktur, se Strukturere
webområdet.

Områder

Gadgeten Områder gir deg tilgang til å endre språk i trestrukturen på området, se Globalisere
innhold.

Oppgaver

Gadgeten Oppgaver gir en liste over oppgaver i navigasjonsfeltet som skal gjøres.

Blokker

Gadgeten Blokker gir deg tilgang til å dra og slippe delt innhold som blokker på en side og
opprette nye blokker, se Håndtere blokker.

Medier

Gadgeten Medier gir deg rask tilgang til å laste opp og håndtere filer og mapper, se Håndtere
medier.

Versjoner

Gadgeten Versjoner gir deg tilgang til versjonslisten til siden eller blokken du arbeider på, se
Håndtere versjoner.

Nylig

Gadgeten Nylig viser innholdet du nylig har besøkt.

Nylig endret

Gadgeten Nylig endret viser nylig endret innhold på webområdet og det valgte språket. Du kan
velge å vise enten alle endringene eller bare endringene du har gjort. Listen over endret innhold
vil vises med navn, status, endringsdato, hvem som har utført endringen.

Søk
Plattformen EPiServer har en avansert søkefunksjon som lar deg søke gjennom forskjellige typer
innhold på et webområde. Du kan søke etter innholdssider og blokker, filer, Community-objekter
og produkter. Søkeresultatene filtreres automatisk basert på tilgangsrettigheter, slik at brukerne
vil bare se innholdet de har tilgang til.

Søketjenesten i EPiServer er basert på søkemotoren Lucene (åpen kilde). Tjenesten fungerer
som tillegg, noe som betyr at Lucene kan erstattes av en annen søkeleverandør. Søkefunksjonen
kan utvides med EPiServer Find for å bygge mer avanserte funksjoner, slik som filtrering og faset-
tert navigasjon.

Den underliggende søkefunksjonen brukes av de ulike EPiServer-produktene, og beskrivelsen
her gjelder for EPiServer-produkter med sine respektive eksempelområder med maler.

Søkealternativer

Avhengig av hvordan installasjonen er satt opp og hvor du søker fra, har du ulike alternativer:

l Når du redigerer, er globalt søk tilgjengelig oppe til høyre i den globale menyen. Avhen-
gig av hvilke søkeleverandører som er konfigurert, kan dette alternativet søke etter alle
typer innhold på webområdet.
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l Når du redigerer, er søkealternativet tilgjengelig øverst i venstre og høyre felt. Dette altern-
ativet vil søke etter innhold i komponentene av feltene, for eksempel sider i sidetreet, blok-
ker ellermediefiler, eller produkter hvis du arbeider med EPiServer Commerce-innhold.

l Besøkende på området får normalt tilgang til søket via en søkeside med et søkefelt, som
på eksempelområdene EPiServer. Søkefeltet er vanligvis tilgjengelig i menyen øverst på
webområdet.

Søketips

l Angi et tilstrekkelig antall søkenøkkelord, normalt cirka 6-8 omhyggelig valgte ord atskilt
med mellomrom. Start med færre nøkkelord, og begrens søket ved å øke antall ord om
nødvendig. Eksempel: episerver produkt prosjekt.

l Når du søker etter bestemte fraser, kan du kombinere nøkkelord ved hjelp av
anførselstegn. Eksempel: "søketips for episerver".

l Søkefunksjonen skiller ikke mellom små og store bokstaver. Det betyr at du kan bruke
både små og store bokstaver. Eksempel: New York og new york gir begge samme res-
ultat.

l Du kan begrense søket ved å sette et plusstegn (+) foran ordene sommå finnes for å
anses som sidetreff. Eksempel: +episerver +søk +tips.

l På samme måte kan du begrense søket ved å sette et minustegn (-) foran ordene som
ikke må finnes for å anses som sidetreff, for eksempel -søketips -for -episerver.

l Du kan søke etter en del av et ord ved å sette en stjerne (*) til slutt i ordet. Eksempel:
ord1* ord2 gir treff for innhold med ordene ord123 og ord2, men ikke ord123 og ord234.

l De boolske operatorene OG og ELLER kan brukes. OG betyr "Jeg ønsker bare dok-
umenter som inneholder begge/alle ordene", ELLER betyr "Jeg ønsker bare dokumenter
som inneholder et av ordene, uansett hvilket det er". Eksempel: episerver OG søk gir dok-
umenter med begge ordene, episerver ELLER søk gir dokumenter med enten episerver
eller search.

Vise søkeresultater

Elementene i søkeresultatet vil vises basert på rangeringen de fikk fra søkealgoritmen. Visningen
av søkeresultatene avhenger av hvordan denne er satt opp på webområdet da den kan tilpasses
på mange måter. Det brukes ofte en form for filtrering som kan baseres på for eksempel kat-
egorisering av innhold.

Konfigurere søk

Søkefunksjonen har noen administrasjons- og konfigurasjonsalternativer som håndteres fra
administrasjonsgrensesnittet i EPiServer CMS.
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Se EPiServer Framework SDK for en teknisk beskrivelse av søkefunksjonen, kon-
figurasjonsmuligheter og integrasjonsgrensesnittet.

Når du installerer eksempelområdet, vil Lucene være standard søketilbyder. Hvis du ønsker mer
informasjon om Lucene, kan du se det offisielle webområdet for Lucene.

Live Monitor
Live Monitor brukes av EPiServer CMS til å visualisere gjeldende trafikk på webområdet.
Live Monitor overvåker trafikken til webområdet og sporer atferden til de besøkende, noe som
gjør webaktiviteten lett tilgjengelig for selskapet.

Med Live Monitor kan du se potensielle kunder og samarbeidspartnere på webområdet. Ved å
bruke ”motorveier” kan du analysere trafikken på webområdet og tilpasse kommunikasjonen der-
etter.

Brukergrensesnittet i Live Monitor gjør det lett å se hvem som besøker webområdet akkurat nå.
Tydelige animasjoner i sanntid viser deg hvordan de besøkende navigerer på webområdet, hvor
de kom fra og hvilke sider de besøker. Du kan vise Live Monitor i fullskjermsmodus.

l Strukturen til webområdet. Hoveddelen av brukergrensesnittet til Live Monitor viser struk-
turen til EPiServer CMS-webområdet. Klikk på sirklene for å utvide strukturen og se hvor
mange besøkende som besøker en bestemt side som ligger dypt inne i strukturen til
webområdet. Du kan se aktiviteten på undersidene på webområdet ved å dobbeltklikke
på den aktuelle noden (siden) for å utvide (eller skjule) strukturen.

l Motorveier. En ”motorvei” er et navigeringsspor som brukes på webområdet og som i
brukergrensesnittet representeres av en oransje pil. Motorveier gjør det lett å se hvordan
besøkende velger å navigere på webområdet og angir hvor mange besøkende som har
valgt en bestemt rute på området. Du kan enten vise motorveiene for hele området,

http://world.episerver.com/Documentation/Items/Developers-Guide/
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såkalte globale motorveier, eller til og fra en bestemt del av webområdet. Globale motor-
veier dekker alle sporene som er navigert av besøkende over en viss tid.

l Sanntidsinformasjon om de besøkende. Når noen besøker webområdet, samles det inn
informasjon om den besøkende basert på IP-adressen. Hver IP-adresse (besøkende)
tildeles et unikt nummer og vises grafisk av en roterende ball. Besøkende til webområdet
angis av det samme nummeret til de har vært inaktive på webområdet i 60 sekunder.
Klikk på venstre ramme for å utvide informasjonsfeltet for besøkende.

l Online og historikk. For hver besøkende kan du se referanse-URL-en sammen med de
besøkte sidene og vertsinformasjon i Online-delen. For hver aktive besøkende vises
siden som besøkes for øyeblikket. Når en besøkende har vært statisk på webområdet i 60
sekunder, fjernes han fra listen over aktive besøkende til Historikk-delen. His-
torikkdataene viser når den siste aktiviteten til den besøkende ble utført. Tiden som angis,
hentes fra datamaskinens innebygde klokke og kalender, som vises nede til høyre på
skjermen.

Få tilgang til Live Monitor på webområdet

Når Live Monitor er installert på webområdet, finner du den i den øverste menyen i EPiServer
CMS ved siden av Rapportsenter. Live Monitor kan settes opp til å bruke en hvilken som helst
side på webområdet som rot. Dette trenger ikke nødvendigvis være områdets startside, selv om
det er det vanligste. Konfigurasjonen av Live Monitor kan tilpasses. Sjekk med sys-
temadministratoren hva som gjelder for webområdet, og se den tekniske dokumentasjonen for
Live Monitor på world.episerver.com.

Vise motorveier

Du kan enten vise motorveiene for hele området, såkalte globale motorveier, eller til og fra en
bestemt del av webområdet. Globale motorveier dekker alle sporene som er navigert av
besøkende over en viss tid, og vil vise de mest besøkte sidene på webområdet. Til/fra-motor-
veiene viser hvilken side en besøkende kom fra og hvilken side han gikk til.

Vise og skjule globale motorveier

Globale motorveier er navigasjonsspor som finnes for hele webområdet. De angis av en oransje
pil med et nummer som representerer hvor mange besøkende som har navigert på området som
angitt av pilen.

l Klikk på Global nede på Live Monitor-skjermen for å vise globale motorveier.

l Klikk på Av nede på Live Monitor-skjermen for å skjule globale motorveier.

Vise motorveier til eller fra en bestemt del av webområdet

1. Klikk på siden du vil vise motorveier til og fra på.

2. Klikk på Fra side eller Til side for å vise motorveiene som viser hvilken side de fleste
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besøkende kom fra, eller hvilken side de fleste gikk til.

3. Klikk på Av nede på Live Monitor-skjermen for å skjule motorveiene på nytt.

Vise trafikkstatistikk

Følgende informasjon beregnes og vises nede til høyre i oversikten:

l Treff/time. Antall klikk per time på sidene på webområdet.

l Klienter/time. Antall besøkende per time på webområdet.

Vise Live Monitor på full skjerm

Klikk på knappen Full skjerm øverst i den høyre delen av skjermen for å vise Live Monitor i
fullskjermsmodus. Klikk på Full skjerm-knappen igjen for å gå ut av fullskjermsmodus. Du
kan også klikke på Esc på tastaturet for å gå ut av fullskjermsmodus.
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