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Manual för IdrottOnline

Observera att manualen inte är heltäckande och att det kan finnas andra sätt att redigera samma
uppgift. Manualen syftar till att göra det enkelt att förstå upplägget på systemet (Episerver) och visa
på ett relativt logiskt sätt att redigera hemsidan.
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Logga in
Längst upp i högra hörnet finns ett hänglås – klicka på hänglåset så kommer du till inloggningssida.

Intranätet
När du är inloggad dyker en ny menyrubrik upp som heter ”Intranät”

Här finns olika kategorier av intranätssidor och åtkomst till dokument, information om årsmöte m.m.
som föreningen inte vill ge allmän åtkomst till.

Redigerarläge på hemsidan
För att redigera hemsidan behöver du ha behörighet som administratör/redaktör. Kontakta
IdrottOnline-ansvarig (se kontaktuppgifter under ”Mer om Växjö OK” på hemsidan) för att erhålla
rätt behörighet.
Gå till redigerarläge. Dit kommer du genom att åter klicka på hänglåset och därefter ”Redigerarläge”.

IdrottOnline är uppbyggt med systemet Episerver. Detta system uppdateras kontinuerligt och därför
kan vissa saker förändra utseende.
Episerver har tre fönster; mappsystemet, redigeringsfunktioner och dokumenthantering.
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I fönstret med mappsystemet finns en trädstruktur där du letar fram den sida du vill redigera.
I redigeringsfönstret dyker det upp som kan redigera och även möjlighet att återställa tidigare
versioner av sidan.
I fönstret med dokumenthantering kan du ladda upp/redigera/ta bort dokument och bilder.

Ladda upp en fil
Det är viktigt att vi håller ordning på filer (dokument och bilder ex.) för att enkelt kunna hitta dem
och kunna uppdatera.
Filer som hör till intranätet ska alltid läggas i en katalog under ”Skyddade filer”.
Filer bör alltid laddas upp till centrala arkivet. I undantagsfall kan man lägga upp till enskilt sidarkiv.
Filer bör alltid läggas i en befintlig mapp. I undantagsfall kan man skapa en ny mapp för särskilda filer
som man kan ana kommer ett kompletteras till ett större antal av inom samma ämne.
För att skapa en katalog klickar du på menyikonen invid ett katalognamn och sedan ”Ny katalog”

En fil laddas upp genom att drag-och-släpp-funktion till mappen, eller via menyvalet ”Ladda upp filer”
(se bild ovan).
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Nyheter
En nyhet skapas som en sida under mappen ”Nyheter”  ”Nyhetsarkiv”

Skriv en rubrik som nyheten ska ha (Namn) och välj sedan ”Nyhet”
För att redigera en nyhet väljer man sidan i trädstrukturen och kommer då till redigeringsfunktion.
Texten skrivs i rutan ”Brödtext”. Vill man infoga en bild eller länka till ett dokument väljer men var
och sedan ”Infoga/Redigera länk” eller ”Infoga/Redigera bild”.

För att länka eller infoga behöver filen vara uppladdad. Klicka sedan på respektive infoga-ikon och leta
fram filen under raden ”Media”.
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För att skriva ingress till en nyhet (ingressen syns exempelvis på startsidan) klickar du på ikonen för
”Alla egenskaper” högt upp till höger

Här kommer flera redigeringsmöjligheter till, bl.a. om nyheten ska vara synlig endast för medlemmar.

Glöm inte att publicera. Eller flytta till papperskorgen om du inte är nöjd.
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Redigera en sida
Klicka i trädstrukturen på den sida du vill redigera. Välj därefter att redigera genom att klicka direkt
in i texten eller in via ikonen ”Alla egenskaper” högt upp till höger.

Under ”Boxinställningar” redigeras den information som visas i inbäddade boxar, exempelvis till
startsidans boxar.

Aktivitet i kalender
För att komma till kalendrar och aktiviteter klickar du på Aktivitet i menyn högst upp.

Klicka sedan på ”Kalendrar” eller ”Aktiviteter” och därefter ”Skapa aktivitet”. Skapa helst inte nya
kalendrar utan orsak – rådfråga administratör om du är osäker.
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Välj vilken kalender aktiviteten hör till och fyll i alla fält; glöm inte aktivitetens tider i fälten till höger.
För aktiviteter som inte har någon särskild kalender finns en kalender som heter ”Övrigt till
hemsidan”. Med den vet du att aktiviteten syns i kalendern.

Det går att skapa återkommande aktiviteter (upprepning) veckovis el. dyl. Klicka på Upprepning till
höger.

För att redigera en aktivitet klickar du på ”Aktiviteter” i menyn till vänster och söker sedan fram
aktiviteten du vill redigera och klicka på dess rubrik.
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Vill du redigera information som hör till en aktivitet som ingår i en upprepning, så glöm inte att klicka
på ”Endast denna”, för annars så redigeras samtliga aktiviteter som den hör till!

Klubbaktivitet med anmälningsfunktion
IdrottOnline har i dagsläget inget system med anmälningsfunktion till en kalenderaktivitet.
Dock har Eventor ett system som går att använda; det kallas ”Klubbaktiviteter”. Denna information
hämtas till IdrottOnline-hemsidan. Ändringar kan ta några minuter att få genomslag.
Logga in som vanligt i Eventor.
Gå till menyvalet ”Klubben” och välj därefter ”Klubbaktiviteter” i vänstermenyn. Klicka sedan på
”Redigera aktiviteter”.

Patrik Karlsson

Manual för IdrottOnline

Version 2020-11-03

9(9)

När du skapar en ny aktivitet är det (i dagsläget) mycket viktigt att alla tidsfält fylls i för att cachefunktionen ska fungera.
Anmälningsfunktionen fungerar utan ytterligare val. Vill du ha olika alternativ i anmälningsfunktionen
så väljer du att lägga till inmatningsfält.

Välj därefter att förhandsgranska och spara aktiviteten.
De först kommande fem aktiviteterna syns med
direktlänk på startsidan. Där finns även en länk
till samlingssidan för klubbaktiviteter i Eventor.
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