Sådan arbejder du med din forside
Din forside på hjemmeside består af forskellige slags indhold og med det formål at fremhæve indhold som
du har på dine undersider.
Hvor er min forside?
Øverst i dit sidetræ står klubbens navn ud for et globus-ikon. Klikker du på denne finder du din forside.

Her kan du ændre på ganske få ting. Men ønsker at du eksempelvis at ændre overskrifterne på de enkelte
elementer på forsiden, så er det her du gør det. Eksempelvis, hvis du ønsker at der skal stå noget andet end
”Nyheder” i overskriften over visningen af nyheder.

I sidetræet finder du også en side med navnet ”Forside”.
Dette er en genvej som sørger for at der i menuen er et menupunkt der leder til forsiden. Denne side skal
du blot lade ligge og ikke redigere i. Den skal blot være der for at sikre at der kommer et menupunkt der
viser til forsiden.

Sådan sætter du indhold på din forside

klik på globus i venstre øverste hjørne
Forsiden består af en række forskellige indholdstyper som alle hentes og vises andre steder fra. Det
betyder, at du ikke skal redigere i din forside, men i stedet skal du arbejde med indholdet, der vises på
forsiden andre steder fra. I den følgende vejledning kan du læse, hvordan du redigere og opretter indhold,
der vises på din forside.
Fremhævet indhold
Forsiden består øverst af fire kasser, hvor du kan fremhæve noget indhold. Derfor kaldes det for
”Fremhævet indhold”. De ser således ud:

Du redigerer og arbejder med indholdet af kasserne ved at du i sidetræet trykker på den mappe der hedder
”Fremhævet indhold (forside).

Tryk på mappen og tryk på blyanten for at redigere i de enkelte kasser. Det indhold der ligger øverst vil
vises øverst på siden som en stor kasse, men de tre efterfølgende indholdselementer vil vises som små
kasser. Vær opmærksom på ikke at sætte for meget tekst i den første kasse. Ellers vil det løbe ud over
kassens nederste kant.

De røde knapper – ”Bliv medlem” og ”Støt os”.

De to knapper styres i sidetræet under det, der hedder ”Forsideknapper”. Herunder er der to genveje som
peger på siderne ”Bliv medlem” og ”Støt os”.

Hvis du ændrer på navnet på de to sider i sidetræet der heder ” Bliv medlem” og ”Støt os” ændres teksten
på knapperne også. Ønsker du at ændre, hvilken side knappen linker til, så skal du højreklikke på genvejen
og vælge rediger.

Skriv i feltet ”Genvejs-destination” hvilken side du ønsker at knappen skal linke til.

Afslut med at gemme.
OBS: Slet derfor ikke de to sider der linkes til, hvis du ønsker at knapperne skal fungere.

Nyheder

Nyhederne vises på forsiden og består af et billede, en overskrift og en brødtekst. Du opretter nyheder i
mappen ”Nyheder”.
Tryk på mappen
og på knappen ”Gå til liste-modul” eller tryk på menupunktet ”Liste”

Opret en ny nyhed ved at trykke på ”+” over listen af nyheder.

Indstillinger på nyheder: Du kan på forsiden vælge om du ønsker at få vist 0, 3 eller 6 nyheder.

Det indstiller du ved at trykke på

og herefter din forside

Herefter finder du på siden elementet ”Nyheder”

og trykker på blyanten for at redigere denne. Her angiver du i ”Antal nyheder” hvilken antal du ønsker at få
vist på forsiden.

Afslut med at gemme.
OBS: Sættes den til ”0” vil der ikke blive vist nyheder på forsiden af din hjemmeside.
Samarbejdspartnere - genvejskasser
Nederst på din side vises tre kasser med en overskrift og et lille billede. Disse arbejder du med ved at trykke
på mappen ”samarbejdspartnere”. Tryk på blyanten for at redigere de allerede oprettede kasser.

Slå de ændringer du har lavet ikke igennem ude på selve hjemmesiden?
På den side du har lavet ændringer i backend kan du trykke på ikonet formet som et lille lyn. Det er placeret
øverst i højre side.

Klik herefter frem til selve hjemmeside og genindlæs frontend (selve hjemmeside) ved at trykke på ctrl + F5
på dit tastatur.

