Webb-dokument
Publicera ett inlägg
Detta är instruktioner för hur man skapar ett inlägg på isek.se. Detta dokument anger inte hur alla
inställningar ska se ut, utan anger enbart vilka inställningar användaren måste ändra på. Alla inställningar
som återfinns på hemsidan som inte nämns i detta dokument behöver ej ändras på. Se detta som den
praktiska guiden till att skapa ett inlägg. För fullständiga specifikationer angående ett inläggs inställningar,
läs ”Webb-dokument: Inläggsinställningar”.
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Logga in
a. Gå till isek.se/wp-admin och ange de inloggningsuppgifter du har tillgång till.
Skapa nytt inlägg
a. Håll muspekaren över ”Inlägg” i menyn till vänster och klicka sedan på ”Skapa nytt”.
Ange rubrik och skriv text
a. Titel - I den översta textrutan ska inläggets titel skrivas.
b. Text - Inläggets text ska skrivas i den stora textrutan strax nedanför titeln. Om du tidigare
har använt Microsoft office (vilket du borde ha gjort) kommer du känna igen många
funktioner som textredigeraren erbjuder.
c. Lägg till media – Om du vill bifoga någon sorts fil i texten kan du göra det genom att
klicka på ”Lägg till media” strax ovanför textredigeraren. Där kan du antingen välja filer
från mediabiblioteket eller ladda upp egna filer. Därefter infogas din fil antingen som länk
om din fil är ett dokument, eller som en bild om din fil är en bild.
Inställningar för sidhuvudet
a. Stilig titel – Välj stilig titel, detta kommer ge dig mer val för utseendet senare.
b. Genomskinlig – Välj genomskinlig titel.
i. Transparenta bakgrundfärg: Svart (#000000)
ii. Transparent bakgrunds opacitet: 25
iii. Färgschema: ljus
Stiligt rubrikalternativ
a. Brödsmulor: Inaktiverad
b. Titel: Generisk titel
c. Bakgrundbild - Välj den bild du vill ha för inläggets header. Här kan man gå in i
mediabiblioteket och se under ”standardbilder” om man inte har något på förhand
uttänkt bild. Annars väljer man bara en lämpligt stor (max 1MB) bild och använder den
d. Höjd (px) – 400
Inläggsalternativ
a. Dölj utvald bild på inläggssida – checked
Kategorier
a. Välj de kategorier som ditt inlägg berör. För att nyhetsfiltreringen på första sidan ska
fungera är det viktigt att använda rätt kategori. Skapa ej nya kategorier utan håll dig till de
som finns där.
Taggar
a. Skriv några taggar som gör det enkelt för någon som användes hemsidans sökfunktion att
hitta artikeln. Överdriv dock inte med taggarna utan håll det relativt koncist.
Utvald bild:
a. Här använder du samma bild som du använde som bakgrundsbild tidigare. Detta är
bilden som kommer visas på hemsidan framsida när man klickar på nyheten.

Detta är allt du måste göra för att skapa ett snyggt och enhetligt inlägg på isek.se. Om du vill testa och se
hur ditt inlägg ser ut utan att publicera det kan du gå till toppen av sidan och leta efter knappen med
texten ”Förhandsgranska”. Då öppnas en ny flik som visar hur inlägget skulle se ut på hemsidan. När du
är nöjd med ditt inlägg, klicka på publicera och du är klar.
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