Användarmanual
1.0 Login

1.
2.

Inlogning sker på via fälten till höger på webbuilders startsida. Se markering 1.
Ditt användarnamn och lösenord får du via e-mai när du registrerar dig.
Om du tappat bort det kan du få det mailat till dig genom att klicka här och följa
instruktionerna. Se markering 2. Det mailas då till den e-postadress du angett vid
registreringen. Det går också bra att kontakta supporten för hjälp.
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2.0 Adminsystem

När du loggat in kommer du till adminsystemet. Härifrån kan du styra hela din hemsida och
användaruppgifter.
Följande länkar hittar du i vänstermenyn:
Designalternativ
- Layout
- Logo bakgrund

[ Ändra bakgrundslayout välj bland flera alternativ ]
[ Välj en bakgrundbild till din logga ]

Högerkolumn
- Nyheter
- Text
- Tomt

[ Välj att ha nyheter i högerkolumn ]
[ Välj att ha valfri text i höger kolumn ]
[ Välj att ha högerkolumn tom ]

Kontatinfo
- Ändra
- Visa kontaktinfo (on/off)

[ Ändra kontakt information ]
[ Välj om du vill ha kontakinfo synlig sist på sidan ]

Extratjänster
- Fotoalbum (on/off)
- Forum (on/off)

[ Välj om du vill ha extratjänsten fotoalbum ]
[ Välj om du vill ha extratjänsten forum ]

2

2.1 Designalternativ - Layout

Välj vilken bakgrundslayout du vill ha på hemsidan. Klicka på en utav de runda knapparna så
ändras layouten direkt på din sida. Den nya layouten sparas direkt. Stäng fönstret när du gjort
ditt val.

3

2.2 Design alternativ - Logo bakgrund

Välj om du vill ha en bakgrundsgrafik bakom din logga. Klicka på en utav de runda
knapparna så ändras grafiken direkt på din hemsida. Ditt val sparas direkt. För att ta bort
bakgrundslayouten så väljer du alternativet ”Ingen bakgrund”. Stäng fönstret när du gjort ditt
val.
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2.3.1 Högerkolumn – Nyheter

Den högra kolumnen kan användas till att lägga upp nyheter, text eller exponeras utan
innehåll. Symbolen [Vald] kommer synas till höger om det alternativ som är aktivt.
En ny nyhet har följande alternativ; Rubrik, meddelande. Du kan även välja om nyheterna ska
ha datum när de blev upplagda.
Nyheter uppdateras via knappen ”Lägg till nyheter”. När du klickat där visas ett popupfönster
enligt ovan. Här kan du enkelt lägga till nya nyheter eller radera/uppdatera gamla.
Du raderar en gammal nyhet genom att klicka på den röda kryss knappen.
För att uppdatera nyheter klickar du på texten.
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2.3.2 Högerkolumn - Text

Textaltalternativet ger möjlighet att lägga in både bilder och text i den högra marginalen.
Klicka på ”Ändra innehåll” och ovanstående popup fönster visas. När du valt ditt innehåll så
klicka ”Save” för att spara.
2.3.3 Högerkolumn – Tomt
Detta alternativ gör att den högra kolumnen visas utan innehåll.
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2.4 Kontaktinfo - Ändra

Namn på sidan
Här kan du ändra ditt namn på sidan. Det innbär att adressen kommer att ändras
www.webbuilder.se/ Namn på sidan
I detta fall är adressen till sidan www.webbuilder.se/test
Användarnamnet är detsamma som ”Namn på sidan.
Lösenord
Ändra ditt inloggninslösenord.
Företagsnamn
Företagsnamnet är det namn som står underst på sidan.
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Adress
Adressuppgifterna och e-mailadressen är dit fakturan kommer skickas.
Den röda stjärnan efter vissa rubriker innebär att de är obligatoriska.
2.5 Kontaktinfo – Visa kontaktinfo
Kontaktinformationen unders på sidan visas när texten ”On” visas. För att ta bort
kontaktinformationen klickar du på länken och texten ”Off” kommer att visas.

2.6 Extratjänster - Fotoalbum

Fotoalbumet aktiveras genom att klicka på länken. Texten ”On” kommer synas och
uppladdningssidan ovan exponeras. Fotosidan kommer nu ligga som en länk i
vänsterkolumnen. Det går att byta namnet. Som standard står det ”Fotoalbum”.
Välj en ny katergori – ett namn på länken till de bilder du ska ladda upp. Exemplevis
”Sommarbilder”. Antalet kategorier är obegränsasde.
Lägg till en text till bilden (valfritt).
Tryck browse för att leta upp den bild som ska laddas upp från hårddisken.
Är bilden för stor så kommer den automatiskt redigeras till rätt storlek.
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2.7 Extratjänster – Forum

Forumet aktiveras genom att klicka på länken. Texten ”On” kommer synas och sidan ovan
exponeras. Forumsidan kommer nu ligga som en länk i vänsterkolumnen. Det går att byta
namnet. Som standard står det ”Forum”.
I forumet kan besökaren skriva meddelanden som kan läsas av andra.

2.8 Sidor/länkar
Nya sidor kan läggas till genom att klicka på knappen ”Lägg till ny sida”. Därefter fylls
namnet på den nya sidan och därfteter måste knappen ”Sparas” användas.
För att ändra namnet på en sida klicka på den. Då finns följande alternativ:
[X] Radera sidan
[T] Änra texten
För att ändra ordningen på länkarna klicka på den gröna pilsymbolen.
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2.9 Ändra titel / logga

Klicka på knappen ”Ändra titel/logga” så visas ovanstående popupfönster. Här kan en bild på
företagets logga laddas upp alternativt en text visas. Hur en bild laddas upp ser du nedan.
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2.10 Redigera sida

Klicka på knappen ”Ändra innehåll” och popupfönsteret ovan kommer att visas.
Genom de olika knapparna ovan kan text redigeras och bilder infogas.
Bildsymbolen leder till ett nytt popupfönster.
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Här laddas de bilder upp som ska användas på hemsidan. När bilden är uppladdat går det att
justera storleken genom att klicka på ”Ändra bredd”.
Radera en bild genom att klicka på [X].
Bilderna läggs i ett arkiv och kan sedan användas på valfri plats.
För att välja en bild klicka på den.
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Innan bilden läggs in så väljs om bilden ska justreras åt vänster, höger, centreras eller ej
justreras.
Redigera texten genom att markera den. Använd sedan menyn för att ändra färg, storlek,
typsnitt m.m.
Viktigt: för att få enkel radbrytning måste [shíft] och [enter] tangenterna hållas nere.

2.11.1 Sid info
Här visas information om hur många dagar det är kvar på din prenumeration. Sidan kommer
stängas ner om inte betlning skett innan räknaren visar 0 dagar.
Used space visar hur mycket utrymme som finns kvar på ditt konto.
2.12.2 Statistik
Sidvisningar räknar hur många gånger som första sidan exponerats för en besökare.
Unika besökare visar hur många gånger som sidan besökts av olika besökare.
Skapad visar det datum som sidan registrerades.

2.13 Förhansgranska
Knappen ”Preview” ger en förhandsgranskning av hur sidan kommer att seut. För att återgå
till redigeringsnivån tryck på samma knapp igen.
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