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1. Avdelningars egna webbplatser på vision.se
På vision.se finns framtagna mallar som alla avdelningar och klubbar kan använda för
att publicera sina egna webbplatser på vision.se. Detta gör man enkelt i
publiceringsverktyget EPiServer. Det är helt kostnadsfritt, både att använda
publiceringsverktyget och serverplatsen.
För att komma igång krävs dock några saker:
 Personen som ska vara webbredaktör i avdelningen/klubben måste ha
uppdraget Webbredaktör i medlemsregistret, Fait
 Behöver du en genomgång i Episerver så kontaktar du ditt center.

2. Inloggning i EPiServer
Logga in
1. Gå till vision.se eller sida under vision.se
2. Klicka på logga in i toppen av sidan, logga in med dina inloggningsuppgifter som
EPiServer redaktör.
3. Klicka på EPiServerloggan i det övre högra hörnet.
4. Nu har du åtkomst till editläget och kan ändra i innehåll på de sidor du är
redaktör för.

Sidträdet

För att komma åt sidträdet (som i epi6 fanns utfällt) klicka på den grå knappen längst
till vänster i bilden.

Filhanteraren
Klicka på ikonen för filer och block för att få åtkomst till filhanteraren.
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3. Startsida – Organisation Start
När du står på er avdelnings förstasida och vill lägga in text eller redigera text klickar du
först på EPiServerloggan uppe till höger.

Du kan nu redigera texter direkt på sidan genom att klicka på det textfält du vill ändra i.
De textfält som går att ändra direkt på sidan är markerade med en ram runt.

Du kan också redigera genom att klicka på redigeraknappen uppe till höger på sidan.
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Avdelningsnamnet är förifyllt och hämtas automatiskt från medlemsregistret, det är det
namnet som syns i vänsternavigeringen.
Rubriken i det mörklila fältet går att ändra i fältet Rubrik. Om fältet rubrik är ifyllt visas
den texten i det blå fältet annars visas sidans namn.
Toppbilden på sidan går att lägga in/byta ut i fältet som heter Huvudbild.
Klicka på knappen med tre prickar för att byta bild.

I fältet som heter Ingress skrivs den text in som du vill ha som ingress på sidan. Denna
text är också den som sökmotorerna visar vid ett söksvar på den sidan. Det är därför
viktigt att tänka ut en bra ingress till sidan och att den alltid är ifylld.
Huvudinnehåll – här skrivs texten in som ska visas på sidan. Om du har en färdig text
som ska kopieras in från exempelvis word är det viktigt att få bort all kod som kommer
från word. Kopiera, klicka på knappen och klistra in din text.

Formulär
Det går att skapa och infoga formulär i EPiServer, det kan användas till kontaktformulär,
förslagslåda, någon form av anmälningsformulär, tipsa om nya medlemmar till Vision
osv.
Så här skapar man upp ett formulär:
1. Längst ner i editläget, klicka på knappen med tre prickar på den sida där du vill
infoga ett formulär.

2. Klicka på knappen med plustecknet och Skapa

3. Börja med att fyll i alla uppgifter överst på sidan. Namn. Välj katalogen
Formulär avdelningar. Om du vill ha en tacksida som ska visas när formuläret
skickas iväg pekar du ut den sidan under Tacksida som visas vid svar.
4. Ange hur många rader och kolumner formuläret ska ha.
5. Byt sedan till fliken Formulärfält.

6. För att skapa en formulärsrad för besökaren att skriva in använder du knappen
Textfält. Under egenskaper fyller du i:
7. Namn – vad fältet ska heta fyller du i här. Den uppgiften är bara för dig själv så vi
alla vet vilket formulär som är vilket.
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8. Ledtext – den text som besökaren ser när de fyller i formuläret Hur brett fältet
ska vara. 40 brukar vara lagom. Övriga knappar: Textruta – om du vill ha ett
fält med flera rader
9. Flervalslista – om man skall kunna ange ett av flera alternativ Alternativknapp –
ett knappval där bara ett alternativ är möjligt Kryssruta - kryssrutor där flera val
är möjliga
10. Knapp – skicka-knappen som ska ligga längst ner i formuläret. Där anger du
också hur datat som kommer in från formuläret ska sparas. Antigen anger du
bara e-post, då kommer alla svar till den e- postadressen du anger. Eller
alternativet Sänd e-post och spara i databasen.
11. Dubbelklicka på Skicka-knappen så får du upp de olika valen.
12. Om du väljer att datat ska sparas i databasen kan du sedan i efterhand gå in
under fliken Importera/exportera för att se det datat som kommit in.
13. När formuläret är klart klickar du högst upp på sidan, Spara och Stäng. Då
hamnar formuläret längst ner på den sidan du skapat det.

4. XHTML Editorn för vanlig sida och startsida
I editorn kan redaktören styra över formateringen på texter.

Formatera text
Görs på samma sätt som i Word med de här knapparna.
OBS att använda understruken text på webben uppfattas oftast som en länk, så försök
undvika den formateringen.

Mellanrubriker
För att skapa mellanrubriker använd de fördefinierade styles som finns. Rubrik 2 ger
nivå 2 och rubrik 3 ger tredje nivån. Huvudrubriken på sidan blir automatiskt nivå 1,
det bör bara finnas en rubrik av nivån 1 på sidan. Detta för att sidan ska indexeras rätt
på Google.

Citat
Citat stylas i editorn med hjälp av knappen med citationstecken. Markera texten som du
vill göra om till ett citat och klicka på
Texten blir markerad med ett indrag i editorn och ser ut så här när den visas för
användaren:

Punktlistor
Punktlistor har fått en ny design. Har man tidigare lagt till punktlistor på vanliga sidor
så uppdateras listorna till den nya designen automatiskt.
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Punktlistor skapas genom att använda knappen för punktlistor i editorn.
Den första punktlistan skapar punkter och den andra en numrerad lista. Så här ser en
punktlista ut i editorn.

Ladda upp en bild/fil
Alla bilder som hör till Episerver ska sorteras in i filhanteraren. Här är det väldigt viktigt
att alla bilder hamnar på rätt ställe så var noga med att lägga den i er avdelningsmapp.

När du har klickat dig in till avdelningsmappen kan du ladda upp den bild du vill
använda genom att klicka på den fjärde knappen med ett plustecken. Huvudbilden på
startsidan ska vara minst 680 x 200 pixlar, är den mindre kommer den inte att fylla ut
hela bildytan. Är bilden bredare så anpassar den sig till rätt format
Du kan också skapa flera undermappar om du vill sortera dina bilder ytterligare.
OBS! Bilder och mappar i filhanteraren kan inte innehålla mellanslag och åäö.
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Infoga en bild i text
1. Placera markören där du vill infoga bilden.
2. Klicka på knappen Infoga/redigera bild
3. Klicka på ikonen med filskåpet för att ladda upp eller välja ut en bild ur
avdelningsmappen.

4. Nu har du kommit in i filhanteraren. Klicka på Global Files till vänster. Klicka
sedan på mappen Avdelningar. Öppna den mappen för det center din avdelning
tillhör. Skapa en mapp med namnet på er avdelning eller klubb, det gör du
genom att klicka på den tredje knappen, som har en mappsymbol.
Finns det redan en mapp med avdelningsnamnet går det bra att lägga till fler
bilder i den.
I rutan “Bildens beskrivning” fyller du en beskrivning av bilden.
I rutan “Titel” skriver du in texten som du vill ska visas när man för muspekaren
over bilden.
5. Under fliken Utseende kan du välja om bilden ska högerjusteras eller
vänsterjusteras. Klasserna left och right gör att bilden justeras till vänster
respektive höger och texten flödar bredvid bilden.

6. Klicka Uppdatera för att infoga bilden på sidan.
Så här ser en högerställd bild ut i editorn.
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OBS! Namn på bilder och kataloger kan inte innehålla åäö och mellanslag.

Länk i text
För att skapa en länk i texten, markera texten som ska vara länkad, klicka på
länkknappen
. När dialogrutan kommer upp väljer du om länken ska gå till Sida på
denna webbplats (vision.se) eller Sida på annan webbplats (en extern webbplats)
Om det är en intern länk klickar du på knappen med punkterna på
och pekar ut
sidan som det ska länkas till.
Om det är en extern länk klickar du i Sida på annan webbplats och fyller i hela
adressen, inkl http:// Om länken är extern skall den även öppnas i ett nytt fönster. Det
valet gör du under Målram.
Om du vill ta bort en tidigare skapad länk – markera länken och klicka på

.

Enkel adress till sidan
Vill du skapa en enkel adress till er sida går det att göra I editläget, på startsidan, klicka
på knappen för editläget.
För att ha exempelvis adressen vision.se/stockholm skrivs stockholm in i fältet Enkel
adress, som i exemplet nedan. Du ska alltså inte skriva in vision.se eller något annat,
bara det namn ni vill ha. Det får inte innehålla å, ä eller ö. Inga konstiga tecken och inga
mellanslag.

5. Publicera innehåll
Förhandsgranskning
Du kan förhandsgranska sidan när du arbetar med den, ändringar sparas automatiskt.

Display channels – Desktop/mobil
Nytt i EPiServer 7 är att innehållet kan granskas i olika upplösningar. Exempelvis går det
att förhandsgranska i mobilläge, gör så här:
Klicka på ikonen med ögat och sedan på ikonen med mobiltelefonen. Här kan du välja
mellan olika skärmupplösningar.
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Spara automatiskt
När du har gjort ändringar på en sida som inte än är publicerade visas en
autosparad version som är tidsdaterad.

Publicera
När du har jobbat klart med sidan och den är klar för publicering kan du själv publicera
sidan och den blir då synlig för besökare.
Klicka på knappen “Publicera?” Den visas om innehållet på sidan är ändrat.

Publicera direkt genom att klicka på den gröna knappen "Publicera ändringar".

Du kan även välja:
- Schemalägg publicering
- Klar att publicera
- Återställ till publicerat.
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6. Vanlig sida - Organisations Content page
Sidtypen vanlig sida innehåller en navigering till vänster på samma sätt som i tidigare
design. Högerspåret som tidigare fanns på sidan är flyttad och visas under innehållet om
det finns relaterat material.

Skapa en helt ny sida
Ställ markören på den sidan i vänsternavigeringen där du vill att sidan ska hamna
under. Klicka på menyalternativet till höger om sidnamnet.
Välj Ny sida.

Välj den mallen som ligger överst, som heter Content Page.
Döp sidan till det namn som du vill att sidan ska ha i vänsternavigeringen.
De övriga fälten fylls i som tidigare beskrivits ovan.

Under vänsternavigeringen visas sektioner om avdelningen har några underliggande
sektioner.
Precis som på startsidan går det att infoga bilder i text och lägga till en huvudbild. Läs
mer om det under punkt
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Relaterade länkar och filer
Finns det relaterat länkar och filer visas de under sidans innehåll.

För att ändra bland relaterat material och länkar gör så här:
Gå in i redigerarläget för sidan.
Klicka på fliken relaterat.

I startläget finns länkar till Yrkessidorna, centret, Facebook, kontaktasidan och
startsidan för avdelningar och klubbar.
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För att lägga till relaterade länkar klicka på knappen med tre prickar bredvid Relaterat
innehåll.
Relarerade dokument ändras även de här.
Som default är Visions Facebooksida utpekad men det går att byta till en lokal länk om
avdelningen har en egen Facebooksida.
Vill ni lägga till fler länkar där så gör ni det genom att klicka på + (plusknappen) och
sedan pekar ut eller skriver in den adress ni vill länka till.
Har ni pdf filer ni vill länka till går det bra att lägg upp den under Related documents.
Klicka på + (plusknappen) och peka ut den fil ni vill länka till. Om filen finns på er dator
behöver ni ladda upp den i filhanteraren, i den mappen som ni tidigare skapat för era
bilder.
Länken till Facebook går till Visions sida, facebook.com/visionfacket. Den ändrar du till
er egen facebookadress i fältet FacebookPageUrl.

Kontaktuppgifter för avdelningar
Har avdelningen en utpekad kontaktperson visas kontaktuppgifterna under sidans
innehåll. Dessa uppgifter hämtas från medlemsregistret så behöver de uppdateras så
måste det ändras idär.

Kurser för avdelningar
Om avdelningen har kurser i KursIT visas de under innehållet på sidan. Som i exemplet
nedan.

7. Personalsida – Member list
Personlistan fungerar på samma sätt som tidigare men har fått en ny design. Som
redaktör behöver man inte göra några ändringar om man tidigare har skapat upp
personlistningar, den nya designen uppdateras automatiskt. Listningssidan kan som
tidigare innehålla rubrik och ingress för att beskriva personlistan.

Personlista
Listningssidan ska vara av typen ”Member list” och personer som visas i listan läggs
under och ska vara av sidtypen ”Member Page”.
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Personlistan pekas ut under ”Toppnod för personer”.

Personsida under personlista – Member page
Alla personer läggs in som egna sidor. De fält som inte fylls i på personsidorna visas inte
för besökare, telefonnummer, mobilnummer osv är frivilligt att fylla i.

Så här ser editläget ut för personsidor.
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8. Frågor kring funktioner
Har ni frågor om era mallar och webbsidor kontakta er kontaktperson på ert Vision
center.
Göteborg
Eric Johansson, eric.johansson@vision.se, 031-85 74 64
Linköping
Kent Kullander, kent.kullander@vision.se, 013-24 90 57
Karolina Sundqvist, karolina.sundqvist@vision.se, 013-24 90 51
Luleå
Ann-Charlotte Lundströmer, ann-charlotte.lundstromer@vision.se, 0920-23 78 59
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Malmö
Susanne Kroon, susanne.kroon@vision.se, 040-664 21 87
Stockholm
Ingrid Andersson, ingrid.andersson@vision.se, 08-789 63 89
Sundsvall
Ulrika Morin, ulrika.morin@vision.se, 060-13 56 75
Västerås
Camilla Leidström, camill.leidstrom@vision.se, 021-15 72 05
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