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Introduktion

Vad är EPiServer CMS?
EPiServer CMS är en informationsplattform där du snabbt och enkelt kan publicera information
på en webbplats utan specifik kunskap om webbpublicering eller HTML. Med EPiServer CMS
kan alla medarbetare enkelt skapa och uppdatera företagets webbplatser från en vanlig
webbläsare. Även om programmet är enkelt har din webbplats kvar alla sina funktioner. I
EPiServer CMS finns ett flertal färdiga funktioner som varje redaktör själv kan använda för att
bygga upp webbplatsen.

Syftet med att ha en plattform som EPiServer CMS är att man ska kunna sprida arbetet med att
hålla en webbplats uppdaterad till så många som möjligt. Det ska vara lätt att lära sig och lätt att
använda. Att det är lätt att lära sig tycker de flesta är bra men de som redan har kunskaper om att
göra webbsidor kan ofta känna sig begränsade i en plattform. I EPiServer CMS kan du som har
stor erfarenhet av tillverkning av webbsidor använda dina kunskaper och tillverka webbsidor
med hjälp av html eller verktyg du är van vid och sedan infoga det i EPiServer CMS. Det du kan
göra i html kan du göra i EPiServer CMS.

EPiServer CMS är en plattform för alla typer av webbplatser. De flesta företag har webbplatser
som vänder sig till olika målgrupper. Nästan alla har en publik webbplats som är till för
marknadsföring gentemot kunder och andra intressenter. De flesta har också ett intranät som är
en webbplats där intern information publiceras för anställda. Många har också ett extranät som är
till för anställda, men ofta även för nära samarbetspartners och underleverantörer. De två
sistnämnda typerna brukar vara lösenordskyddade så att endast de som är behöriga kommer åt
dem. Genom att arbeta med EPiServer CMS kan alla typer av webbplatser hanteras på en och
samma plattform. Vissa organisationer har valt att implementera EPiServer CMS på alla sina
webbplatser, andra bara för någon av sina webbplatser.

Allt redigeringsarbete sker direkt från en webbläsare vilket innebär att man oberoende av tid och
plats alltid kan logga in i EPiServer CMS över internet och där skapa och uppdatera information.

EPiServer CMS webbplats och användarnätverk
EPiServer CMS har en egen webbplats där du hittar aktuell information om produkten.
Webbplatsen är öppen för allmänna besökare, kunder och partners, och från den kan du ladda
ner material, delta i diskussioner, läsa artiklar, ta del av support och mycket annat. Adressen till
webbplatsen är world.episerver.com.

EPiServer CMS har även ett användarnätverk som vänder sig till alla som arbetar i EPiServer
CMS som redaktörer, administratörer, webbplatsansvarig eller liknande. Varje år anordnas träffar
där medlemmarna får ta del av nyheter och utbyta erfarenheter med varandra. Registrera dig på
world.episerver.com för att delta.

Hur fungerar EPiServer CMS?
EPiServer CMS består av en basplattform (kärna) som innehåller all grundfunktionalitet som
finns för redaktörer och administratörer. För varje enskild webbplats skapas ovanpå plattformen
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en anpassad lösning som gör webbplatsen unik för besökarna. Hur man arbetar som redaktör
och administratör är i stort sett detsamma för alla webbplatser byggda på EPiServer CMS.

När man installerar en standardinstallation av EPiServer CMS är den klar att använda på en
gång. Vid installationen kan man välja att installera en exempelwebbplats av någon slag som
har ett grafiskt utseende och ett antal funktioner klara att använda. Antingen utgår man från
exempelwebbplatsen när man ska skapa sin egen, eller så börjar man om från början och
bygger en helt egen lösning.

EPiServer CMS använder Microsoft Internet Information Server som webbserver för att hantera
webbpubliceringen. I bakgrunden finns all information som visas på webbsidorna lagrad i en
SQL databas. Webbservern och databasen körs på en Windowsserver. EPiServer CMS
använder samma behörighetsmodell som Windows vilket gör arbetet med behörigheter smidigt
och enkelt. De bilder och dokument som redaktörerna laddar upp till webbservern lagras i en
egen eller flera datakällor på webbservern.

Förenklat kan man dela upp EPiServer CMS i ett antal delar. Den första delen är kärnan eller
plattformen i EPiServer CMS. Här finns funktioner som hör till det grundläggande systemet. Det
är kärnan som har stöd för versionshantering, förhandsgranskning, arbetsflöden, rättigheter på
sidan m.m., d.v.s funktioner för att du som redaktör ska kunna arbeta i redaktörsläget. Det är
själva plattformen som finns i olika versioner och som ständigt utvecklas. Plattformen
uppgraderas dock inte automatiskt. Uppgraderingen sker manuellt och företagen bestämmer
själva om de vill uppgradera eller inte. När man uppgraderar plattformen, gör man det för alla
redaktörer på en gång. Det är inte möjligt att uppgradera för en mindre mängd redaktörer.

Ovanpå plattformen bygges den anpassade lösningen som gör att webbplatsen skiljer sig i
förhållande till andra. Det är certifierade partners som skapar den anpassade lösningen
tillsammans med kunden. Lite förenklat kan man dela in den anpassade delen i fyra delar:

1. Först har vi företagets grafiska profil som lagras i en formatmall (CSS). Här har man
definiera vilka typsnitt, färger m.m. som ska användas på webbplatsen.

2. Den andra delen är ett antal olika funktioner som besökarna ska kunna använda på
webbplatsen. Detta kan exempelvis vara att delta i ett diskussionsforum, att skicka ett e-
postmeddelande med en länk till en sida eller att skriva ut en sida. Vanligtvis är varje
funktion kopplad till en enskild sidmall.

3. Den tredje delen består av åtkomsträttigheter för redigerare och besökare på olika sidor.

4. Den fjärde delen är informationen på webbplatsen som lagras i en databas. De
eventuella bilder och dokument som man har på en sida lagras utanför själva EPiServer
CMS, i en godtycklig datakälla.
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Tack vare EPiServer CMS kan redaktörer helt fokusera på att skapa intressant innehåll och att
skapa webbplatser som är värda att besöka. De andra delarna av webbplattformen kan hanteras
av utvecklare och administratörer. Målet med en plattform är att redaktörerna inte ska behöva bry
sig om de tekniska aspekterna för att hantera webbplatsen. Allt sådant ska vara färdigt i systemet
så att redaktörerna får ett så enkelt arbete som möjligt. Eftersom de olika delarna är separerade
är det möjligt att arbeta parallellt med att skapa webbplatsen. Utvecklarna kodar funktioner
samtidigt som redaktörerna skapar sidor med innehåll.

Företagets grafiska profil på webbplatsen
Ett av de första beslut som tas i ett webbprojekt är designen på webbplatsen. Då kommer man
fram till vilka färger som ska användas, vilka typsnitt och vilken storlek texten ska ha, hur
navigerigen ska fungera o.s.v. Detta blir den grafiska profilen på webbplatsen. I EPiServer CMS
lagras all denna information i ett så kallat CSS-dokument. CSS står för Cascading Style Sheet
och kanlite förenklat jämföras med formatmallar i MS Word.

En stor fördel med användningen av formatmallar är om förändringar behöver göras i den
grafiska profilen. Med hjälp av formatmallar gör man förändringen i ett dokument och
förändringarna slår igenom på alla sidor, oavsett om det är 10 eller 10 000 sidor. Använder man
inte formatmallar måste man följaktligen gå in och ändra på varje enskild sida.

I EPiServer CMS finns det stöd för att använda olika grafiska teman eller olika menyträd, färger
och så vidare genom de dynamiska inställningarna som finns. Ingenting är omöjligt när det gäller
EPiServer CMS.

Sidmallar och sidtyper
När man planerar webbplatsens struktur bestämmer man vilka olika funktioner som ska vara
tillgängliga för besökaren. Det kan handla om att man exempelvis vill ha en nyhetspublicering,
prenumerationsfunktion eller diskussionsforum på webbplatsen. När man valt vilka funktioner
som ska finnas, skapas sidmallar för alla dessa funktioner. Med hjälp av dessa sidmallar kan
redaktörerna skapa innehållet och publicera sidorna på webbplatsen. Eftersom sidmallar
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anpassas helt och hållet efter din organisations behov, kan det på din webbplats finnas sidmallar
med annat utseende än de som beskrivs här.

I EPiServer CMS finns både sidmallar och sidtyper. Sidmallar är de aspx-sidor som visas för
besökarna och som innehåller den funktionallitet som önskas för en viss funktion. Sidtyper
däremot är det formulär som redaktören fyller med information i EPiServer CMS. Varje sidtyp är
mappad till en sidmall som har sidans funktioner. Rent definitionsmässigt rör arbetet inne i
EPiServer CMS redaktörs- och administratörsläge i första hand sidtyper.

Stöd för tillgängliga webbplatser
Internet och webbsidor är en flexibel miljö där varje besökare på egen hand kan välja hur saker
och ting ska se ut och fungera när just denne besöker en webbplats. Olika besökare sitter i olika
datormiljöer som tolkar det vi vill presentera på olika sätt. Om man exempelvis har nedsatt syn är
det möjligt att med en inställning i webbläsaren öka typsnittets storlek för att lättare kunna läsa
texten. EPiServer CMS medföljande produktionsmallar är kodade för att stödja tillgänglighet på
webbplatsen. Med det menas att alla ska kunna ta del av informationen på webbplatsen, oavsett
vilka hjälpmedel personen använder. För dig som redaktör innebär detta ingen större skillnad.
Det kan vara bra att komma ihåg att hur du upplever webbplatsens design och utseende
stämmer inte alltid överens med sättet som andra personer ser den på grund av olika personliga
inställningar eller användning av tolkningsverktyg för att läsa sidan.

Innehållet lagras i en databas
Redaktörernas uppgift är att fylla webbplatsen med innehåll. Webbplatsens layout och struktur
skapas av utvecklare medan innehållet skapas av redaktörer som gör detta via sin webbläsare.
När redaktören går in redigeraläge och skapar sidor lagras all den informationen i en databas.
Filer på en sida lagras dock inte i en databas. De lagras istället på ett centralt ställe. Sidan
innehåller helt enkelt en länk till den plats och fil som ska visas.

Rättigheter
EPiServer CMS använder samma behörighetsmodell som Windows. När det gäller rättigheter i
EPiServer CMS brukar man dela in dem i två delar. Dels rättigheter för de som ska arbeta som
redaktörer och administratörer, och dels rättigheter för besökarna på webbplatsen. Det finns
möjlighet att sätta behörigheter så att vissa medarbetare får ändra informationen på specifika
sidor på webbplatsen. På så sätt kan olika avdelningar arbeta på samma webbplats men aldrig
komma åt att ändra varandras information. Det är också vanligt att redaktörerna inte har samma
rättigheter som administratörer.

När det gäller rättigheter för besökare kan det användas på olika sätt. Ett vanligt
användningsområde är en offentlig webbplats där delar av webbplatsen även fungerar som ett
extranät. I EPiServer CMS är det möjligt att tilldela åtkomsträttigheter till enskilda användare och
webbsidor, vilket innebär att olika besökare ser olika delar av webbplatsen.

Arbetsprocess i EPiServer CMS
1. Redaktören loggar in i redigeraläge. Systemet kontrollerar att personen har rättigheter att

skapa eller ändra sidor. Om man har rättigheter att skapa sidor öppnas formuläret och
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redaktören kan lägga till information.

2. Informationen som redaktören skapat (texter, länkar m.m.) sparas i databasen.

3. När besökaren går in på sidan via sin webbläsare, kontrolleras först behörigheten. Om
be-sökaren har rättighet att läsa sidan börjar systemet ladda upp de olika delarna och
visar sidan för besökaren.

4. Den grafiska profilen hämtas.

5. Sidans funktionalitet laddas in.

6. Information från databasen hämtas.

7. Eventuella bilder och dokument laddas upp till sidan. Det sammanlagda resultatet visas
för besökaren och denne kan läsa det på sin skärm.

Webbläsare
EPiServer CMS fungerar med många olika webbläsare, som Internet Explorer and Firefox. Om
du vill veta mer om versioner läser du den tekniska dokumentationen för EPiServer CMS på
world.episerver.com.

Trots att html-språket är konstruerat för att kunna visa information likartat oberoende av vilken
hårdvara och mjukvara som används så ser det trots allt lite olika ut. Det finns en mängd
varianter på html som olika webbläsare tolkar på lite olika sätt. I praktiken innebär det att man
alltid bör kontrollera sin webbplats mot olika webbläsare för att se hur det kommer att se ut hos
besökarna. Det är även lämpligt att prova olika skärmstorlekar och operativsystem, helt enkelt
sådana inställningar som man tror att de flesta besökare har.
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Visaläget, redigeraläget, adminläget
En EPiServer CMS-baserad webbplats kan visas i tre olika lägen:
Visa, Redigera och Admin. Visaläget är den vy som besökaren
ser. Då ser webbplatsen ut som vilken annan webbplats som helst.
Det går inte att avgöra vilken informationsplattform som
webbplatsen är uppbyggd på från Visa-läget.

Redigeraläget är den vy som redaktörerna ser när de loggar in för
att arbeta med information på webbplatsen. Adminläget är den vy
där administratörerna kan skapa och modifiera inställningar för
webbplatsen. Här kan administratörerna göra ändringar i sidtyper,
hantera åtkomsträttigheter med mera. Du får också åtkomst till
dashboard i EPiServer OnlineCenter från högerklicksmenyn.

Om du är inloggad på din webbplats kan du växla mellan de olika lägena genom att använda
EPiServer CMS egna högerklicksmeny och välja det alternativ du önskar. Om du inte har rätt
behörighet kanske inte alla alternativ visas i menyn.

Roller
När en organisation implementerar en EPiServer CMS-lösning finns det alltid ett antal olika roller
runt omkring arbetet. Antal och typ av roller är beroende av organisationens storlek. När
EPiServer CMS har utvecklats har det funnits ett antal roller till grund för hur utvecklingen skett.
Dessa roller används ofta i den här dokumentationen för att beskriva arbetsgången i vissa
moment.

Besökare: en person som är användare av webbplatsen.En person som med hjälp av sin
webbläsare besöker webbplatsen för att hitta information eller använda tjänster som finns på
webbplatsen. På ett intranät antar alla anställda på företaget rollen som besökare.

Skribent: en person som arbetar med informationsinmatning direkt från webbplatsen med hjälp
av högerklicksmenyn. All information som skapas ifrån detta läge publiceras direkt. Vissa
skribenter har tillgång till det fullständiga redigeraläget, men de flesta har det inte. I många fall
har skribenten inte rätt att publicera information, utan en ansvarig utgivare gör detta.

Redaktör: en person som arbetar med informationsinmatning i EPiServer CMS. Redaktören har
tillgång till redigeraläget och kan där ha olika rättigheter. Vissa redaktörer har bara möjligheter
att skapa information på specifika platser i trädstrukturen. Andra har rätt att skapa, ändra och ta
bort information men inte publicera. En tredje variant kan vara att man har rätttigheter till alla
funktioner som finns tillgängliga från redigeraläget.

Ansvarig utgivare: en person som också är redaktör men har ett litet större ansvar genom att
denne kan publicera information som andra har skapat. Inte alla organisationer har en ansvarig
utgivare, utan ofta ger man istället varje redaktör rättighet att publicera sin egen information.

Administratör: en person som har ansvaret för hela webbplatsen. Administratören har tillgång till
redigera- och adminläget i EPiServer CMS. Administratörens uppgift är ofta att hjälpa
redaktörerna och underlätta deras arbete genom att anpassa plattformen på lämpligt sätt.

Utvecklare: en person med goda kunskaper i programmering och som arbetar med framtagning
av funktionalitet och sidmallar på webbplatsen.
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Kom igång med EPiServer CMS

Logga in
EPiServer CMS är ett webbpubliceringssystem för redaktörer som är mycket enkelt att använda.
Du behöver ha kunskap om enkel ordbehandling och din dator behöver en webbläsare. Du
öppnar redigeraläge genom att starta webbläsaren och ange adressen till webbplatsen du vill
redigera. Det finns olika sätt att logga in på en webbplats. Ofta lägger du till en sökväg till
webbplatsens URL, t.ex. epi/ui/edit och epi/ui/admin, men det kan också finnas en
inloggningsknapp. Då visas en inloggningsruta och du loggar in med ditt användarnamn och
lösenord. Kontrollera med systemadministratören vilken inloggningsmetod som används för den
aktuella webbplatsen.

Fönstret
När du har loggat in i redigeraläge i EPiServer CMS visas följande innehåll i webbläsaren. Till
vänster på webbplatsen under fliken Struktur visas innehållet i form av en trädstruktur med sidor.
Ovanför sidorna finns verktygsfältet med verktyg för att arbeta med strukturen.

Förutom Struktur visas ytterligare två flikar till vänster:

l På fliken Favoriter visas de sidor som du har angett som personliga favoriter. Ett snabbt
sätt att komma åt sidor som du ofta arbetar med.

l På fliken Aktiviteter visas dina uppgifter och aktiviteter på webbplatsen.

När webbplatsens rotkatalog är markerad i trädstukturen visas följande innehåll till höger:

l En länk till Mina inställningar där du kan personalisera EPiServer CMS. Du kan bland
annat ange visningsalternativ för redaktörsgränssnittet, se installerade EPiServer CMS-
komponenter, samt modulen för publicera från Microsoft Office.

l En länk till avsnittet Licensavtal.
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Verktygsfältet
I verktygsfältet finner du ett antal inbyggda verktyg som används för att arbeta med redigering av
din struktur och dina sidor. Vissa ikoner kanske inte är tillgängliga i din installation, vilket innebär
att du antingen inte har rättigheter att använda detta verktyg eller att det inte är aktiverat ännu.
Globaliseringsverktygen är endast synliga om globalisering är aktivt på din webbplats.

Många av de verktyg du finner i verktygsfältet finns också på högerklicksmenyn som visas när du
högerklickar på en sida i trädstrukturen.

Verktygsfältet på höger musknapp
Genom att använda höger musknapp i trädstrukturen kan
du enkelt komma åt några av de funktioner som finns i
verktygsfältet.

Härifrån kan du också välja att redigera en sida direkt
utan att välja fliken Redigera när sidan är öppen.

Du kan lägga till sidan i Favoriter om du vill få åtkomst till
den snabbt. Det innebär att du inte behöver söka efter
sidan hädanefter.

Arbeta med sidor

Skapa sida
Alla menyer och strukturer i EPiServer CMS byggs upp genom att man skapar nya sidor.
För att få ett nytt alternativ i en meny skapar man helt enkelt en ny sida. Menyerna byggs

sedan upp dynamiskt av de sidor som finns på webbplatsen.

1. Markera den sida i strukturen under vilken du vill placera din nya sida.

2. Välj verktyget Skapa ny sida.

3. Välj vilken sidmall du vill ha genom att klicka på dess namn.

4. Den nya sidan öppnas i redigeraläge och du kan fylla sidan med innehåll.

Ta bort sida
Du kan ta bort sidor från webbplatsen med knappen Ta bort i verktygsfältet. Markera
sidan du vill ta bort och välj verktyget Ta bort i verktygsfältet. Tänk på att alla

underliggande sidor också tas bort. När du tagit bort en sida placeras den i papperskorgen.

Klipp ut sida
Med hjälp av verktyget Klipp ut kan du flytta en sida i din struktur till en annan plats.
Markera den sida du vill flytta och välj Klipp ut. Markera den sida dit du vill flytta din sida.



© EPiServer AB

Kom igång med EPiServer CMS | 15

Välj sedan verktyget Klistra in. Om du avbryter operationen innan du valt att klistra in förändras
ingenting på webbplatsen. Tänk på att även underliggande sidor flyttas.

Kopiera sida
Du kan kopiera sidor med hjälp av knappen Kopiera i verktygsfältet. Markera sidan som
du vill kopiera och välj Kopiera. Markera den sida dit du vill kopiera din sida. Välj sedan

verktyget Klistra in. Nu kommer en ny identisk kopia av sidan att placeras på den valda platsen
och du kan efter detta redigera sidan. Underliggande sidor och tillhörande filer i sidans katalog
kommer också att kopieras, och länkarna kommer att peka till den nya sidkopian.

Klistra in vald sida
Du kan kopiera sidor med hjälp av knappen Kopiera i verktygsfältet. Markera sidan som
du vill kopiera och välj Kopiera. Markera den sida dit du vill kopiera din sida. Välj sedan

verktyget Klistra in. Nu kommer en ny identisk kopia av sidan att placeras på den valda platsen
och du kan efter detta redigera sidan. Underliggande sidor och tillhörande filer i sidans katalog
kommer också att kopieras, och länkarna kommer att peka till den nya sidkopian.

Rättigheter
I EPiServer CMS är det möjligt att ge olika besökare olika behörigheter på webbplatsen.
Det innebär att man kan visa vissa sidor för en viss besökare och dölja samma sida för

andra. Om en besökare inte har rättighet att läsa en sida ser denne besökare inte sidan i menyn.
Det innebär att besökaren själv egentligen inte vet att det finns information på webbplatsen som
den inte får se.

Om du vill ange rättigheter för en sida börjar du med att markera sidan och väljer sedan knappen
Rättigheter i verktygsfältet. Då öppnas sidan där du kan välja att sätta rättigheter på en grupp
eller på enskilda individer.

När du öppnar sidan ser du vilka grupper och individer som har olika rättigheter på den aktuella
sidan just nu. Visa flera grupper och användare i listan genom att välja Lägg till grupp eller Lägg
till användare.

Genom att klicka i kryssrutorna kan du ta bort eller sätta rättigheter på olika grupper och individer.
Om kryssrutan har en bock innebär det att den gruppen eller personen har rättigheter att göra det
som visas. Om rutan är tom saknas rättigheterna. Om du exempelvis vill att gruppen Everyone
inte ska kunna läsa sidan Welcome to EPiServer CMS, ska de inte ha någon bock i rutan under
Läs. När du valt de rättigheter som ska gälla för den aktuella sidan väljer du knappen Spara
högst upp i fönstret.

Dynamiska egenskaper
Med hjälp av verktyget Redigera dynamiska egenskaper finns det möjlighet att
skräddarsy funktioner på webbplatsen så att de gäller en viss sida och dess undersidor.

Vissa egenskaper är samma på väldigt många sidor och då är det krångligt om man måste fylla i
det på samtliga sidor. Med hjälp av dynamiska egenskaper kan du lagra en egenskap på en eller
flera sidor samtidigt. Vilka olika dynamiska egenskaper som finns är varierar beroende på vilken
webbplats man byggt upp och vilka funktioner man vill ha.
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Som exempel kan man sätta vilka standardsökord som ska gälla för en sida. Det används för att
sökmotorer på internet lättare ska kunna hitta sidan och indexera den på lämpligaste sätt. Dessa
sökord kan ju behöva vara olika beroende på vilken sida det gäller. Sidan som handlar om våra
produkter kanske inte ska ha samma sökord som sidan med kontaktuppgifter. Genom att skriva in
några sökord och välja Spara, lagras sökorden för den aktuella sidan. Om kryssrutan framför
fältet markeras lagras sökorden som angivits även på alla undersidor till den som markerats.

För att få veta vilka värden som gäller på en aktuell sida kan du peka på de olika symbolerna vid
inmatningsrutan under dynamiska egenskaper och genom hjälptexter få vetskap om värdet.

* – Egenskapen i detta fält är definierad på den sida som du har markerat och visas i fältet.

? – Egenskapen i detta fält har inget värde.

^ – Egenskapen i detta fält är definierad på en överliggande sida. Genom att peka på symbolen
visas värdet i en hjälpruta. Inom hakparantesen visas numret på den sida där egenskapen är
lagrad, och efter detta visas det lagrade värdet.

Dynamiska egenskaper lagras alltid på den sida som du har markerat och på alla dess
undersidor. Om du har andra värden lagrade på någon av underliggande sidor kan du välja att
behålla dem eller att skriva över de värdena med det som du nu ska lagra. Genom att markera
kryssrutan till vänster om inmatningsfältet skriver du över eventuella andra värden på
underliggande sidor. Om du vill behålla värdena på underliggande sidor lämnas kryssrutan tom.

Knappar med globaliseringsstöd
Om ni valt att aktivera globaliseringsstödet i EPiServer CMS visas ytterligare tre knappar i
verktygsfältet: Sidans språk, språköversikt och språkinställningar.

Åtgärdsfönster
Åtgärdsfönstret i EPiServer CMS är ett fönster som kan innehålla olika funktioner
beroende på hur din webbplats är byggd. Syftet med åtgärdsfönstret är att du som

redaktör ska kunna få tillgång till andra delar att arbeta med samtidigt som du arbetar med
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innehåll i EPiServer CMS. Vilka de delarna är beror på hur din webbplats är uppbyggd och vilka
funktioner och moduler som ni har implementerat. När du klickar på åtgärdsfönstret i
verktygsfältet visas fönstret till höger i webbläsaren. Dölj åtgärdsfönstret genom att klicka på Dölj
högst upp till höger i verktygsraden eller på knappen Öppna åtgärdsfönstret.

Du startar en funktion genom att klicka på den grå länken med funktionens namn. För att komma
tillbaka till åtgärdsfönstret klickar du på texten Åtgärdsfönster på den övre delen av fliken. I en
standardinstallation av EPiServer CMS finns sju funktioner i åtgärdsfönstret. Följande funktioner
finns:

Sidans språk – Se status för och komma åt aktuell sidas olika språk.

Skapa ny uppgift - Skapa en uppgift och dela ut den till en användare i systemet.

Skapa ett arbetsflöde – Koppla ett arbetsflöde till aktuell sida.

Filhantering – Ladda upp och organisera filer och kataloger.

Godkänn speglingar – En lista över de kanaler som finns definierade i systemet.

Filhantering
Om du väljer verktyget Filhantering öppnas EPiServer CMS egna filhanterare i
åtgärdsfönstret till höger i fönstret. Där kan du arbeta med filerna i EPiServer CMS som i

en vanlig filhanterare på din dator.

Arbetsflöden
Genom att välja Starta arbetsflöde kan du manuellt starta ett arbetsflöde för att
exempelvis be någon annan granska en ändring du gjort på en sida.

Ändra befintlig information
I EPiServer CMS finns tre olika sätt att redigera en befintlig sida. I visaläge kan du redigera en
sidan genom att högerklicka på den och välja Redigera sida, så kallad enkel redigering. I
visaläge kan du dessutom högerklicka på sidan och välja Snabbredigera. Det tredje alternativet
är att redigera sidan i redigeraläge. Så här redigerar du en sida i redigeraläge:

1. Bläddra fram sidan du vill redigera i trädstrukturen till vänster och markera sidan genom
att klicka på namnet. Bläddra i trädstrukturen genom att klicka på plustecknen framför
sidornas namn. Sidan visas sedan till höger på fliken Förhandsgranska.

2. Välj fliken Redigera.

3. Gör dina ändringar i sidans innehåll.

4. Välj Spara och visa.

5. Om du inte är nöjd med ändringarna väljer du fliken Redigera igen. Om du är nöjd väljer
du Publicera.
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Skapa, spara och publicera information
Arbetsgången med att skapa sidor i EPiServer CMS kan beskrivas i fem steg. Börja med att
bestämma var sidan ska placeras, skapa en ny sida, lägg in text och bilder, spara och slutligen
publicering av sidan.

1. Markera den sidan som du vill att din nya sida ska bli en undersida till.

2. Skapa en ny sida genom att välja Skapa sida i verktygsfältet eller genom att högerklicka
på sidan i trädstrukturen.

3. Välj sidtyp och fyll i den information som du vill ska finnas på sidan.

4. Välj Spara och visa. Sidan visas på fliken Förhandsgranska där du kan förhandsgranska
den. Om du inte är nöjd går du till fliken Redigera och fortsätter arbeta med innehållet.

5. När du är nöjd med sidan kan du lämna in sidan för publicering eller publicera själv.
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Alternativ när du sparar
Det finns olika sätt att spara en sida beroende på vad du vill göra med sidan när du har sparat
den.

Spara

Använd knappen Spara när du vill fortsätta arbeta med sidan direkt efter att du har
sparat den. För att vara säker på att du inte ska förlora några ändringar bör du

spara med jämna mellanrum. När du väljer Spara sparas informationen men sidan är fortfarande
öppen och kan redigeras.

Spara och visa

Använd knappen Spara och visa när du vill förhandsgranska en sida som
du arbetar med. När du väljer Spara och visa sparas informationen och

fliken Förhandsgranskavisas. Från den vyn kan du antingen välja att publicera sidan eller att
forsätta med din redigering.

Spara och publicera

Använd knappen Spara och publicera när du vill publicera en sida
som du arbetar med, utan att förhandsgranska den. När du väljer

Spara och publicera sparas informationen och fliken Förhandsgranskavisas. Sidan publiceras
och är tillgänglig för besökarna i visaläge.

Publiceringsalternativ
Vilka publiceringsalternativ som är tillgängliga beror på dina rättigheter och vad du vill göra med
sidan.

Publicera

Ofta används knappen Publicera men du måste ha rättighet att publicera sidor
för att kunna använda den. Publiceringen sker direkt när du klickar på

Publicera.

Klar för publicering

Knappen Klar för publicering används om du inte har rättighet att
publicera informationen. Det är då det enda alternativ som är

tillgängligt. Välj det här alternativet när sidan är klar att publiceras av någon som har rättighet att
publicera den. Knappen Klar för publicering används också när du arbetar med tidsstyrd
publicering.

Skapa en vanlig informationssida
Informationssidornas utseende kan variera beroende på hur webbplatsen är utformad och vilka
sidtyper och mallar som är tillgängliga. Nedan beskrivs hur du skapar en enkel sida av sidtypen
Standardsida i en standardinstallation.
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En standardsida har fem flikar där informationen huvudsakligen anges på fliken Information. De
andra flikarna innehåller mer avancerade funktioner.

1. Markera den plats i trädstrukturen där sidan ska placeras.

2. Välj Skapa sida i verktygsfältet.

3. Välj mallen Standardsida om du vill visa formuläret för den aktuella sidtypen.

4. Ange sidans namn i fältet Namn. Det här är det namn sidan har i trädstrukturen, i menyn
och som rubrik, såvida du inte anger ett annat namn i fältet Rubrik. Fältet Namn får inte
lämnas tomt.

5. Du kan redigera avsnitten för primärt och sekundärt innehåll och ange den information
du vill visa. Här kan du formatera texten, ladda in bilder, skapa länkar och arbeta med
tabeller. Texten i avsnittet för primärt innehåll visas i mitten av sidan och texten i avsnittet
för sekundärt innehåll visas i marginalen till höger på sidan, som i layouten för den här
mallen. Om du inte fyller i något i avsnittet för sekundärt innehåll lämnas
högermarginalen tom.

6. Spara och visa sidan.

7. Förhandsgranska sidan. Om du inte är nöjd klickar du på Redigera igen.

8. Om du är nöjd med sidan kan du välja Publicera så att den blir tillgänglig för besökarna
och visas i menyerna.

Arbeta med strukturen på webbplatsen
Att bygga en webbplats från grunden kräver mycket tankearbete innan det praktiska arbetet
börjar. Det är viktigt att ha klart vilken information som ska visas och hur denna ska struktureras
för att besökarna lätt ska kunna hitta det de söker. Om webbplatsen ska innehålla stora mängder
information är det ännu viktigare att planera strukturen ordentligt redan från början.

Det är vanligt att man skapar en områdesbaserad struktur direkt under roten med underliggande
strukturer för respektive område. För att göra det enkelt för besökaren att hitta och navigera på
din webbplats är det lämpligt att begränsa menystrukturen till maximalt tre nivåer. Det blir även
lättare för dig att på ett överskådligt sätt underhålla webbplatsen.
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Strukturen i EPiServer CMS utgörs av sidor. Sidornas namn bildar med automatik struktur och
menyer. Överst i strukturen hittar du alltid rotobjektet, vilket är grunden till din webbplats. Under
rotobjektet finns normalt startsidan och papperskorgen. Webbplatsens startsida är markerad med
en särskild symbol. Det kan finnas mer än en startsida i sidträdstrukturen om du har en
företagslösning med flera webbplatser.

Under startsidan skapar du sedan den underliggande strukturen genom att lägga till nya sidor.
De kan vara lämpligt att skapa sidstrukturen innan du lägger till innehåll på sidorna. Det är enkelt
att flytta och kopiera sidor i strukturen.

Symbol som visar vilken sida som är webbplatsens startsida.

Symbol som visar vilken sida som är webbplatsens papperskorg.

Symboler i trädstrukturen
Efter sidorna i trädstrukturen visas en symbol för att tydliggöra olika inställningar på sidan. Du
kan med symbolerna få en snabb överblick över vilka sidor som inte är publicerade, som är nya,
inte visas i menyer m.m. Nedanstående symboler finns.

Ny sida skapad inom senaste 48 timmarna.

Sidan har inte publicerats.

Sidan har tidsstyrd publicering och har inte publicerats ännu.

Sidan har tidsstyrd publicering där tiden har passerat. Sidan är inte synlig.

Du har inte rättighet att ändra sidan.

Sidan visas inte i menyer.

Sidan saknas på det aktuella språket och kommer inte att visas.

Sidan saknas på det aktuella språket och kommer att visas på ett annat språk. Om det finns en
ikon för det andra språket används den som en indikation (t.ex. används den svenska flaggan).

Genväg till sida i EPiServer CMS på den här webbplatsen.

Länk till extern sida på en annan webbplats.

Ingen länk, bara text.

Hämtar data från en sida i EPiServer CMS.

[Ikon] Sidan är inte en lokal EPiServer CMS-sida. Sidans leverantör använder en ikon, om en
ikon har definierats.



© EPiServer AB

22 | Redaktörshandboken för EPiServer CMS 6.0 Rev C

Sidordning i menyer
Sidorna i EPiServer CMS sorteras i trädstrukturen efter en
förvald sorteringsordning. Som standard placeras den senast
skapade sidan överst i trädstrukturen. Det här används t.ex. i
nyhetslistningar. Det finns också andra sorteringsalternativ,
t.ex. alfabetiskt och efter sorteringsindex . Med det sista
alternativet kan du kontrollera sorteringen med ett index
definierat på varje sida.

Sorteringsordningen anges för huvudsidan för respektive gren
och ärvs av de underliggande sidorna. Huvudsidan kallas för
en överordnad sida. Alla sidor som ligger direkt under en
överordnad sida är underliggande sidor som kan sorteras
sinsemellan.

Alla sidor som har ett plus- eller minustecken framför namnet i strukturen är överordnade. Om du
pekar på en sida visas informationen på sidan, sidans sorteringsindex och ytterligare information
om sidan.

Så här anger du sorteringsordning:

1. Markera den överordnade sidan för sidträdsgrenen där du vill tillämpa sorteringen.

2. Redigera sidan och välj fliken Inställningar.

3. Välj önskad sorteringsordning under Sorteringsordning. Om du väljer att sortera enligt
sorteringsindex måste du även ange sorteringsindex för varje undersida eller sortera dem
med dra och släpp.

4. Spara och publicera sidan.
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Sidorna måste sparas och publiceras för att sorteringen ska utföras. Därför går det inte
att förhandsgranska en ändrad sorteringsordning.

Sortera enligt sorteringsindex

Om du vill kontrollera exakt hur sidorna i strukturen sorteras väljer du alternativet Enligt
sorteringsindex för den överordnade sidan. Varje underliggande sida måste sedan ges ett unikt
sorteringsindexnummer så att de kan sorteras i fallande ordning efter numret, med det lägsta
numret överst.

Det enklaste sättet att ändra sorteringsordningen på sidorna i trädstrukturen är att dra och släppa
direkt i sidträdet. Sidsortering genom att dra och släppa är bara intressant för sidträdsgrenar som
sorteras enligt sorteringsindex. Om du försöker flytta en sida till en sidträdsgren som inte sorteras
enligt sorteringsindex blir du ombedd att flytta sidan och samtidigt välja sorteringsindex som
sorteringsordning för grenen.

När du drar en sida till en ny plast på en sidträdsgren, beräknas sorteringsindexet automatiskt
om så att det passar sorteringsordningen för den aktuella grenen.
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Om du släpper en sida under en annan överordnad sida (där sorteringsindex används som
sorteringsordning), flyttas eller kopieras sidan innan den sorteras. Sidan finns därmed kvar i
trädet på den plats där den först släpptes.

Sidorna som du flyttar sparas på nytt vilket innebär att du måste ha rätt att publicera för
att kunna sortera genom att dra och släppa. Du måste också ha rätt att publicera för
sidträdsgrenen som du flyttar en sida till och som sorteras enligt sorteringsindex.

Tillämpa sorteringsindexet manuellt

Du kan också tillämpa sorteringsindex manuellt för varje underliggande sida. Öppna sidan du vill
redigera, gå till fliken Inställningar och ändra numret i fältet Sorteringsindex .
Sorteringsindexnumret måste vara ett heltal, men i övrigt finns inga begränsningar. Vi
rekommenderar att du arbetar med hela tio- eller hundratal, så att du kan infoga fler sidor mellan
befintliga sidor i strukturen. Kom ihåg att alla ändringar i strukturen alltid måste publiceras först.

Flytta sida
Med verktyget Klipp ut i verktygsfältet kan du flytta en sida i strukturen till en annan
plats. Markera sidan du vill flytta och klicka på Klipp ut. Markera den sida dit du vill

flytta din sida. Klicka sedan på Klistra in . Om du avbryter operationen innan du valt att klistra in
förändras ingenting på webbplatsen.

Med hjälp av menyn som visas när du högerklickar på en sida i trädstukturen kommer du åt
verktygen Klipp ut och Klistra in, och kan flytta en sida precis som ovan. Högerklicka på sidan du
vill flytta och klicka på Klipp ut. Högerklicka på sidan dit du vill kopiera din sida och välj Klistra in.
Sidan är flyttad.

Du kan också använda dra- och släpp-metoden för att flytta en sida. Klicka på sidan med vänster
musknapp och håll nere musknappen, dra sidan dit du vill flytta den och släpp musknappen.
Sidan är flyttad.

Kopiera sida
Om du vill återanvända en sida eller struktur som du har skapat tidigare kan du
kopiera sidan och dess undersidor till en annan plats i strukturen. När du kopierar

en sida kopieras också sidans alla undersidor samt tillhörande filer i sidans katalog, och
länkarna kommer att peka till den nya sidkopian. Tänk på att alla inställningar så som exempelvis
behörigheter och dynamiska egenskaper också kopieras till den nya sidan.

Med hjälp av knappen Kopiera i verktygsfältet kan du kopiera sidor. Markera sidan du vill kopiera
och och välj Kopiera. Markera den sida dit du vill kopiera din sida. Klicka sedan på Klistra in. En
ny identisk kopia av den kopierade sidan kommer att placeras på den valda platsen. Du kan efter
detta redigera den kopierade sidan.

Med hjälp av menyn som visas när du högerklickar på en sida i trädstukturen kommer du åt
verktygen Kopiera och Klistra in, och kan kopiera en sida precis som ovan. Högerklicka på sidan
du vill kopiera och välj Kopiera. Markera sidan dit du vill kopiera din sida och välj Klistra in .
Sidan är kopierad.

Du kan också använda dra- och släpp-metoden för att kopiera en sida. Klicka på sidan med
vänster musknapp och håll nere musknappen, tryck CTRL-knappen, dra sidan dit du vill kopiera
den och släpp musknappen. Sidan är kopierad.



© EPiServer AB

Kom igång med EPiServer CMS | 25

Ta bort sida
Om du har många sidor som inte längre är publika på din webbplats, kan du ta bort dem
från webbplatsen. När du tagit bort en sida placeras den i papperskorgen. Om du ångrar

dig, kan du vid ett senare tillfälle hämta tillbaka sidan därifrån. Hur länge sidorna ligger i
papperskorgen är en systeminställning, kontrollera detta med din systemadministratör. Du måste
kanske tömma papperskorgen själv. Se \"Sidor i papperskorgen"\ på sidan 25.

Markera sidan du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort i verktygsfältet. Tänk på att alla
underliggande sidor också tas bort. Du kan också högerklicka på sidan du vill ta bort och välja
Ta bort i högerklicksmenyn som visas.

Sidor i papperskorgen

Återställ en sida från papperskorgen

Papperskorgen är en egen trädstruktur under
fliken Struktur och du känner igen den genom
återvinningssymbolen till vänster. Om du klickar
på plustecknet framför papperskorgen
expanderas den och innehållet visas. Om du
vill återställa en sida flyttar du sidan till den del
av trädet där du vill visa den. Sidan publiceras
sedan på nytt.

Ta bort en sida från papperskorgen

Om du vill ta bort en enskild sida ur papperskorgen utan att tömma den på allt innehåll gör du på
samma sätt som när du tar bort en sida ur strukturen. Markera sidan i papperskorgen och klicka
på Ta bort i verktygsfältet.

Töm papperskorgen

Om du vill kan du tömma hela papperskorgen på innehåll. Klicka på Papperskorgen i
trädstrukturen. Papperskorgen visas till höger. Här ser du hur många sidor som finns i
papperskorgen. Välj Töm papperskorgen om du vill tömma innehållet.

Lämna in sidan för publicering
När du har arbetat färdigt med en sida kan du förhandsgranska den innan den publiceras. Om du
är nöjd med innehållet kan du lämna in den för publicering. Är du inte nöjd går du till fliken
Redigera och fortsätter att arbeta med sidan. Beroende på om du har rätt att publicera sidor eller
inte har du olika verktygsknappar att välja på när du ska publicera.

Publicera den här versionen
Publicera sidan med knappen Publicera. Sidan blir direkt synlig för besökare,
förutsatt att du inte fyllt i en börja-publicera-tid som ännu inte har inträffat.

Lämna in versionen för godkännande
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Om du inte har rättigheter att publicera sidor måste någon med
sådana rättigheter godkänna sidorna innan de publiceras, t.ex. den

ansvarige utgivaren. Genom att klicka på Klar för publicering anger du att sidan är klar för
godkännande och publicering av någon med rättighet att publicera den. Även om du har rätt att
publicera information kan du vilja att någon granskar den åt dig. Med hjälp av uppgifter och
arbetsflöden kan du fördela ansvaret att granska och publicera en sida.

Ansvarig utgivare
I EPiServer CMS kan du använda rättigheter för att kontrollera vad användarna kan göra i
systemet. Om du t.ex. inte vill att redaktörerna ska ha rätt att publicera sidor kan du tilldela någon
rollen som ansvarig utgivare, med uppgift att godkänna sidor innan de publiceras. När en
användare med denna roll loggar in i redigeraläge och väljer fliken Aktiviteter visas sidor som
redaktörerna har skickat för godkännande under rubriken Klar för publicering.

När den ansvarige utgivaren har granskat sidan klickar han eller hon på Publicera och publicerar
sidan.

Söka i EPiServer-produkter
EPiServer OnlineCenter har en sofistikerad sökfunktion som låter dig söka igenom innehåll i alla
integrerade moduler på din webbplats. Knappen Sök finns i det övre högra hörnet i
OnlineCenter.

Det är inte bara möjligt att söka efter sidor med ett visst namn, utan du kan även söka efter sidor
som innefattar en viss textsträng. Detta innebär att om du inte kan komma ihåg vad sidan heter
eller dess ID-nummer, men om du kommer ihåg de första raderna med text, kan du enkelt hitta
sidan. Du kan också söka i filer på webbplatsen.

När du väljer en länk i träfflistan visas information om sidan som en hjälp i att hitta rätt objekt. Om
du klickar på en länk tas du till objektet, exempelvis en EPiServer CMS-sida.
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Det är möjligt att konfigurera olika sökalternativ i administratörsläget i EPiServer CMS.
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Redigera med höger musknapp

Enkel redigering från visaläge
Det enklaste sättet att redigera i EPiServer CMS är att använda enkel redigering. Du slipper då
växla till redigeraläge eller fliken Redigera. I stället redigerar du direkt i visaläge genom att
högerklicka på texten och sedan redigera den.

Det här är ett enkelt sätt att redigera men du har inte tillgång till alla redigeringsfunktioner. För att
kunna använda funktionen måste du vara inloggad på webbplatsen så att menyn kommer upp
när du högerklickar.

Så här använder du enkel redigering:

1. Högerklicka i sidan.

2. Välj Redigera sida. En streckad ruta visas runt texten som du kan ändra.

3. Gör dina ändringar i texten.

4. Högerklicka och välj Spara och publicera.

Det går inte att förhandsgranska dina ändringar men de publiceras direkt när du
sparar.

Avaktivera menyn
Om du vill komma åt webbläsarens högerklicksmeny klickar du på Avaktivera menyn. Nästa
gång du högerklickar aktiveras du webbläsarens meny igen. Genom att uppdatera sidan kommer
du återigen till EPiServer CMS egna högerklicksmeny. Du kan också använda kortkommandot
CRTL+högerklick för att snabbt få tillgång till webbläsarens högerklicksmeny.
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Kortkommandon vid enkel redigering
När du använder enkel redigering och ändrar en text har du inte tillgång till funktionerna i
redigeraläge. Men du kan använda kortkommandon för att göra enklare formateringsåtgärder
och lägga till länkar.

Kommando Kortkommando

Fet stil CTRL + B

Kursiv CTRL + I

Understrykning CTRL + U

Skapa länk CTRL + K

Vilka kortkommandon som är tillgängliga beror på vilken webbläsare och
språkversion du använder.

Snabbredigering från visaläge
Med funktionen Snabbredigera kan du redigera innehåll i visaläge, och har tillgång till fler
funktioner än om du använder enkel redigering. Med snabbredigering har du tillgång till alla
funktioner på fliken Redigera och du kan ändra alla egenskaper för den aktiva sidan. Du
aktiverar läget Snabbredigera genom att högerklicka på en sida i visaläge. Tänk också på att du
måste vara inloggad på webbplatsen för att menyn ska komma upp när du högerklickar.

Ändra en sidamed snabbredigering

1. Högerklicka i sidan.

2. Välj Snabbredigera.

3. Fliken Redigera visas och du kan ändra i önskade fält.

4. Klicka på Spara och publicera. Sidan publiceras direkt och visas omedelbart på
webbplatsen.
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Det går inte att förhandsgranska dina ändringar men de publiceras direkt när du
sparar.

Skapa en ny sidamed snabbredigering

1. Högerklicka i sidan.

2. Välj Skapa sida.

3. En lista över tillgängliga sidtyper visas. Välj sidtyp och fyll i den information som du vill
ska finnas på sidan i de olika fälten.

4. Klicka på Spara och publicera. Sidan sparas och publiceras direkt.
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Att arbeta med informationen
I det här avsnittet visar vi hur du skapar innehåll i EPiServer CMS. I praktiken kan en redaktör
bortse från HTML-kod och programmering, och i stället skapa hela webbplatsen med hjälp av
färdiga sidtyper. Redaktören anger innehållet för sidtyperna och varje sidtyp kopplas till en
sidmall som kontrollerar sidans funktion.

Editor
I editorn i EPiServer CMS anger redaktören mycket av den information som visas på en
webbsida. Du kan arbeta med textinnehåll, formatera texten, infoga bilder och skapa tabeller och
länkar till andra sidor och dokument.

EPiServer CMS innehåller en inbyggd editor men du kan använda en extern editor om du
behöver tillgång till specifika redigeringsfunktioner. Funktionaliteten varierar beroende på
editorn.

Editorn i en standardinstallation av EPiServer CMS är en modifierad version av Open Source-
editorn TinyMCE. Den här editorn har många funktioner kan enkelt anpassas av en utvecklare.
Dessutom fungerar den med alla webbläsare som stöds av EPiServer CMS.

I den här dokumentationen till EPiServer CMS beskriver vi den integrerade TinyMCE-editorn som
den fungerar i en standardinstallation av EPiServer CMS. EPiServer CMS innehåller ett urval av
funktionerna i TinyMCE. Dessa funktioner kan aktiveras och inaktiveras från adminläget i
EPiServer CMS. Dessutom finns det ytterligare funktioner i TinyMCE som du kan integrera med
din webbplats, men som inte beskrivs i den här dokumentationen. Mer information om dessa
ytterligare funktioner hittar du på den officiella webbplatsen för TinyMCE.

Vilken editor använder jag?
Du kan kontrollera vilken editor du använder på en webbplats genom att öppna en sidtyp där ett
redigeringsområde visas. I en standardinstallation är detta avsnitten för primärt och sekundärt
innehåll i sidtypen för en standardsida. Jämför med vad du ser med beskrivningarna nedan.
Knapparna som visas i din implementering kan skilja sig från de som visas här.

TinyMCE (EPiServer CMS 6)
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DHTML-baserad editor (EPiServer CMS 5 och tidigare versioner)

Högerklicka i redigeringsområdet och välj Om... Om du använder den DHTML Editor som ingår i
EPiServer CMS 5 visas en beskrivning av de komponenter som har installerats med editorn.

Andra editorer

Du kan använda en annan editor på din webbplats är de som beskrivs här. Det går också att
använda olika editorer i olika redigeringsområden. Kontakta systemadministratören om du inte
kan kontrollera vilken editor du använde

Editorfunktioner
TinyMCE-editorn i EPiServer CMS kan enkelt anpassas och vilka knappar som är tillgängliga i
editorn beror på vilka anpassningar du har gjort av en webbplats. I administratörsgränssnittet i
EPiServer CMS kan du konfigurera vilka knappar som ska visas i editorn. Beskrivningen i den
här dokumentationen utgår från en standardinstallation av EPiServer CMS med de TinyMCE-
funktioner som normalt är aktiverade. Ytterligare funktioner kan aktiveras från
administratörsgränssnittet i EPiServer CMS.

Tillgängliga knappar i editorn

Knapparna beskrivs från vänster till höger, som de visas i editorn. Funktionen för varje knapp
visas när du håller muspekaren över respektive knapp.

l Infoga/redigera länk – visar länkdialogrutan för att infoga och redigera en länk.

l Ta bort länk – tar bort en länk från den valda texten.
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l Infoga/redigera bokmärke – infogar eller redigerar ett bokmärke i texten.

l Infoga/redigera bild – infogar eller redigerar en bild i editorn.

l Infoga/redigera inbäddad media – infogar medieinnehåll i editorn, t.ex. flashbilder.

l Infoga/redigera dynamiskt innehåll – visar dialogrutan för dynamiskt innehåll.

l Infoga/redigera citat – markerar den markerade texten som ett citat.

l Klipp ut/kopiera – klipper ut/kopierar den markerade texten till Urklipp.

l Klistra in – klistrar in innehåll från Urklipp till editorn.

l Klistra in som text – klistrar in innehåll i editorn som oformaterad text.

l Klistra in från Word – klistrar in innehåll i editor och omvandlar formatering från ett Word-
dokument.

l Infoga/redigera ny tabell – infogar en tabell i editorn.

l Tag bort tabell – tar bort en markerad tabell.

l Tabellradsinställningar/cellegenskaper – öppnar dialogrutan för tabellceller och
tabellrader.

l Infoga kolumn före/efter – infogar en kolumn före eller efter markeringen.

l Radera kolumn – tar bort den markerade kolumnen.

l Infoga rad före/efter – infogar en rad före eller efter markeringen.

l Ta bort rad – tar bort den markerade raden.

l Separera sammansatta celler – delar upp celler som har sammanfogats.

l Sammanfoga celler – sammanfogar uppdelade celler.

l Fet/kursiv/understruken – formaterar den markerade texten som fet, kursiv eller
understruken.

l Vänsterjustera/centrera/högerjustera – justerar texten till vänster, centrerat eller till höger.

l Punktlista – skapar en punktlista.

l Nummerlista – skapar en nummerlista.

l Format – flervalslista med fördefinierad formatering för rubrik och brödtext.

l Stil – flervalslista med tillgängliga format från webbplatsens formatmallar.

l Ångra/gör om – ångrar eller gör om tidigare åtgärder.

l Städa upp i källkoden – korrigerar felaktig källkod.

l Redigera HTML källkoden – visar HTML-koden.

l Visa/dölj visuella hjälpmedel – aktiverar/inaktiverar markering av länkar, bokmärken och
citat i editorn.

l Slå av/på fullskärmsläge – växlar mellan fullskärmsläge och normalt skärmläge.

l Sök – söker efter och ersätter en text i editorn.

Sökväg och ordräkning

När du formaterar text i editorn visas HTML-taggen för texten vid Sökväg längst ned till vänster i
editorn om du klickar på en specifik text. Om du t.ex. har formaterat en text som fet visas Sökväg:
p >> strong vid Sökväg. Det här är användbart om du vill kontrollera att texten är korrekt
formaterad.
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Längst ned till höger i editorn visas ett fält för antalet ord som används i hela innehållet. Du kan
inaktivera den här funktionen från administratörsgränssnittet i EPiServer CMS.

Styckebrytning/Radbrytning
Editorn är som vilken enkel ordbehandlare som helst. Du skriver text och texten byter rad när
radlängden är slut. När du trycker på RETUR i editorn infogas en styckebrytning, vilket är ett
mellanrum mellan styckena. Om du av någon anledningen inte vill ha mellanrummet måste du
göra en radbrytning istället. För att göra det trycker du SKIFT+RETUR.

En styckebrytning genererar en </p>- tagg i HTML- koden i din webbsida. En radbrytning
genererar en </br>-tagg. Du kan ändra stycke- och radbrytningsfunktionerna i TinyMCE Editor
när du är i administrationsläget i EPiServer CMS. Kontakta din systemadministratör för att
kontrollera vad som gäller för din webbplats.

Kortkommandon i editorn
För att förenkla arbetet finns det kortkommandon för vissa funktioner i editorn. Du kan med
kortkommandon använda tangentbordet för att utföra vissa kommandon.

Kommando Kortkommando

Ångra CTRL + Z

Gör om CTRL+ Y

Fet stil CTRL + B

Kursiv CTRL + I

Understrykning CTRL + U

Stycke (p) CTRL + 7

Avdelare (div) CTRL + 8

Adress CTRL + 9

Infoga citat CTRL + SKIFT + Q

Infoga länk CTRL + K

Det är inte säkert att alla genvägar fungerar korrekt i den här kontexten, beroende på
vilka anpassningar du har gjort av editormodulerna i din implementering och vilken
webbläsare du använder.

Maximera editorn
Använd knappen Slå av/på fullskärmsläge om du vill öka storleken på ett fält när du
arbetar med stora textmängder och bilder. Genom att klicka på knappen igen återställer
du editorn till sin originalstorlek.

Visa/dölj HTML-kod
Om du har kunskaper i HTML kan du växla till HTML-läge och skapa eller ändra en sida
direkt i HTML. Du kan också kontrollera HTML-koden och göra mindre ändringar av
sidan.
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Textformatering
I de flesta fall arbetar du med fördefinierad formatering i EPiServer CMS.
Rubriker och övrig text hanteras med hjälp av formatmallar som har
fördefinierats i CSS-filer (Cascading Style Sheets) för webbplatsen. Du kan

även framhäva en text genom att göra den fet, understruken eller kursiv, med hjälp av knappar i
verktygsfältet. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på din installation.

Formatera text med formatmallar
Du bör alltid använda fördefinierade format om du vill att en webbplats ska ha ett konsekvent
utseende, t.ex. av tillgänglighets- och sökoptimeringsskäl. Det innebär att en text får ett enhetligt
utseende på hela webbplatsen om du t.ex. formaterar en texten med Rubrik 2.

Du hittar alla tillgängliga format i flervalslistan på den nedre raden med knappar i editorn.
Markera objektet du vill formatera och välj sedan önskat format i flervalslistan. De tillgängliga
formaten är länkade till en stil via CSS-filer på webbplatsen.

Formatera rubriker och brödtext

Använd alternativen i flervalslistan Format om du vill strukturera text och rubriker på
webbplatsen. På så sätt vet du att korrekta HTML-taggar används för innehållet, vilket är viktigt ur
såväl sökoptimerings- som tillgänglighetssynpunkt.

Formatera med stilalternativ

Med alternativen under Stilar kan du tillämpa ytterligare formatering för objekt i editorn. Du kan
t.ex. tillämpa en specifik inledningsformatering på en text eller placera en bild i det övre högre
hörnet och låta texten flyta runt den. Det gör du genom att tillämpa fördefinierade CSS-klasser för
en webbplats. När CSS-klasserna har definierats är de tillgängliga i flervalslistan Stilar.

Du kan ändra formateringsstilarna på din webbplats och göra dem tillgängliga i editorn. Mer
information om vilka stilar som är tillgängliga för din webbplast får du av systemadministratören.

Tag bort formatering
Om du har formaterat ett stycke eller avsnitt med formatmallar, teckensnitt och färger, eller om du
har klistrat in formaterad text, kan du ta bort alla formatering genom att markera texten och sedan
välja Format i flervalslistan för formatering i verktygsfältet.
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Kopiera text från andra program
Du kan kopiera text från vilket program som helst in i EPiServer CMS. Det viktigaste är att du
klistrar in texten på rätt sätt för att följa den grafiska profilen på webbplatsen. När du klistrar in
texten på rätt sätt slipper du felaktigt formaterad text i editorn, vilket annars kan leda till att texten
inte visas som du vill.

Du kan välja mellan två alternativ när du klistrar in text i editorn:

l Klistra in som text – tar bort all formatering och du kan välja om du vill behålla
radbrytningar eller inte.

l Klistra in från Word – det här alternativet omvandlar textformatering från ett Word-
dokument till webbplatsstilen, och sid- och radbrytningarna behålls. Om du vill använda
det här alternativet måste Word-dokumentet vara korrekt formaterat med hjälp av
formatmallarna i Word.

Klistra inte in text i editorn med kortkommandot CTRL+V eftersom du då klistrar in
texten med det format som den har i det ursprungliga programmet. Det finns en risk att
du även klistrar in formateringskod som inte stämmer med utseendet på din
webbplats.

Klistra in som text

Så här klistrar du in text med alternativet Klistra in som text:

1. Markera och kopiera texten i det program som du vill kopiera från.

2. Växla till redigeraläge i EPiServer CMS och öppna sidan.

3. Klicka på knappen Klistra in som text i verktygsfältet i editorn.

4. Använda tangenterna CTRL+V för att klistra in innehållet i fönstret Klistra in som text. Om
du vill ta bort radbrytningar avmarkerar du alternativet Spara radbrytningar.

5. Klicka på Infoga för att infoga innehållet på sidan.

6. Formatera texten med hjälp av de fördefinierade formateringsalternativen i editorn.
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Klistra in från Word

Det går också att kopiera text från Word, klistra in den på en EPiServer CMS-sida och
sedan "översätta" Word-formateringen till webbformatering. Det innebär att en text som är

markerad som "Rubrik 2" i Word konverteras till formatet "Rubrik 2" för webbsidan.

Så här klistrar du in text med alternativet Klistra in från Word:

1. Markera och kopiera texten i det program som du vill kopiera från.

2. Växla till redigeraläge i EPiServer CMS och öppna sidan.

3. Klicka på knappen Klistra in från Word i verktygsfältet i editorn.

4. Använda tangenterna CTRL+V för att klistra in innehållet i fönstret Klistra in från Word.

5. Klicka på Infoga för att infoga innehållet på sidan.

6. Formatera texten med hjälp av de fördefinierade formateringsalternativen i editorn.

Observera att resultatet av det här alternativet kan variera beroende på textens
ursprungliga formatering. För bästa resultat bör rubriker och brödtext vara korrekt
formaterad med de tillgängliga formatmallarna i Word.

Arbeta med bilder
Bildredigeraren används när man arbetar med bilder i EPiServer CMS. Du kan ändra storlek på
bilder, lägga till stilklasser, ange bildens layout, ramens bredd, avstånd och mycket annat.
Observera att den här beskrivningen avser en standardinstallation och att den bildredigerare du
använder kan innehålla fler funktioner än de som beskrivs här.

Om du vill visa bilder på en sida måste de vara tillgängliga i filhanteraren i EPiServer
CMS. Många organisationer skapar ett bildarkiv med bilder som redaktörerna kan
använda på sina sidor. Andra tillåter att redaktörerna använder egna bilder.

Tillvägagångssättet för att infoga en bild är lite olika beroende på vilket arbetssätt din
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organisation har valt. Kontrollera med din systemadministratör vad som gäller i din organisation.

En webbsida bäddar inte in bilden i sidan som många andra program gör. På en webbsida finns
istället en länk till bilden och den plats på webbservern där bilden ligger lagrad. Det innebär att
om du tar bort bilden från webbservern kommer bilden även försvinna från sidan.

Vissa besökare på din webbplats kan av olika anledningar inte se bilder på webbplatsen.
Användarna kan också välja att stänga av visning av bilder, t.ex. om de har en långsam
Internetanslutning. Synskadade kan “läsa” webbsidor med olika tekniska hjälpmedel, men bilder
är svåra att “läsa”. För att dessa båda grupper ska förstå vad en bild föreställer är det viktigt att du
erbjuder dem ett textalternativ där du beskriver bilden i ord. Denna bildbeskrivning anges i fältet
Bildens beskrivning.

Infoga bilder
En bild måste vara tillgänglig i filhanteraren i EPiServer CMS för att du ska kunna infoga den på
en sida.

1. Placera markören på den plats i editorn där du vill ha din bild.

2. Klicka på Infoga/redigera bild i verktygsfältet för att öppna Bildredigeraren.

3. Dialogrutan Infoga/redigera bild visas. Klicka på Bläddra till höger om fältet Bildens URL
för att söka efter en bild i filhanteraren.

4. Markera bilden i filhanteraren genom att klicka på bildens namn. Om du vill se
miniatyrbilder markerar du kryssrutan Visa miniatyrbilder. Infoga bilden genom att klicka
på OK.

5. När du klickar på OK visas bilden i förhandsgranskningen i Bildredigeraren.

6. Ange en bildbeskrivning i fältet Bildens beskrivning. Den här texten visas för besökare
som inte kan se bilden. Observera att texten inte visas för "vanliga" användare.

7. Ange en titel för bilden i fältet Titel. Titeln visas när användaren håller muspekaren över
bilden.
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8. Klicka på Infoga så att bilden länkas till sidan.

Infoga bilder genom att dra och släppa
Om du inte vill använda knappen Infoga/redigera bild i verktygsfältet kan du skapa bildlänkar
genom att dra och släppa bilder direkt från filhanteraren i EPiServer CMS till en sida.

1. Börja med att redigera sidan samtidigt som du har filhanteraren öppen till höger.

2. Markera den bild som du vill ha och dra in den till önskad plats på sidan. Bilden du drar in
kommer att visas direkt på sidan.

3. Ändra bildegenskaperna genom att vänsterklicka på bilden och välja Infoga/redigera bild
i verktygsfältet.

4. Välj Uppdatera för att spara ändringarna.

Ladda upp bilder till filhanteraren
Om bilden du vill använda finns på hårddisken eller en nätverksenhet och den inte redan har
lagrats i EPiServer CMS, måste du ladda upp bilden till filhanteraren. Det är viktigt att den katalog
där du vill att bilden ska lagras är markerad när du väljer att infoga bilden. Du kan även ladda
upp bilder inifrån filhanteraren i EPiServer CMS.

1. Placera markören på den plats i editorn där du vill ha din bild.

2. Klicka på Infoga/redigera bild i verktygsfältet för att öppna Bildredigeraren.

3. Klicka på Bläddra och gå till katalogen dit du vill ladda upp bilden. Du kan också skapa
en ny katalog eller använda katalogen Sidans katalog för sidan.

4. Klicka på Lägg till en ny fil i verktygsfältet i filhanteraren och klicka sedan på Bläddra

5. Sök efter och markera bilden du vill använda på sidan, klicka på Öppna och sedan på
Spara. Bilden laddas nu upp till mappen du valde i filhanteraren.

6. Markera bilden och klicka på OK.

7. Ange en bildbeskrivning i fältet Bildens beskrivning. Den här texten visas för besökare
som inte kan se bilden. Observera att texten inte visas för "vanliga" användare.
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8. Ange en titel för bilden i fältet Titel. Titeln visas när användaren håller muspekaren över
bilden.

9. Klicka på Infoga så att bilden länkas till sidan.

Redigera bilder
På Internet bör du alltid använda en så liten filstorlek som möjligt för bilder, för att undvika långa
nerladdningstider. Annars kan webbplatsen upplevas som långsam och det finns risk att
besökarna lämnar webbplatsen. När du tagit bilder med en digitalkamera eller scannat in en bild,
blir filstorleken ofta väldigt stor. Då behöver bilden komprimeras så att den får en mindre fysisk
filstorlek.

Du kan också ändra bildens visningsstorlek, d.v.s. den storlek som bilden visas i. Webbsidor har
ofta ett begränsat mått på hur breda bilderna får vara. Kontrollera detta med
systemadministratören. Det är vanligt att maxbredden ligger runt 500-600 pixlar. Om du ska ha
text brevid bilden måste bilden vara betydligt mindre än så.

När du redigerar bilder arbetar du både i fönstret Infoga/redigera bild och i Bildredigerare, som
du öppnar från filhanteraren genom att markera en bild, högerklicka på den och sedan välja
Redigera.



© EPiServer AB

Att arbeta med informationen | 41

Du kan välja att ändra storlek på, beskära och rotera bilder, och du kan ta bort alla färger och
konvertera bilderna till grått. Du kan också lägga till stilklasser för bilder, t.ex. för att placera dem i
förhållande till en text i editorn.

Spara redigerade bilder

När du har redigerat en bild kan du välja att antingen spara bilden som en kopia av originalet
eller att ersätta den. Om du klickar på Spara ersätter den redigerade bilden originalbilden i
filhanteraren. Ett bekräftelsemeddelande visas innan filen sparas. Om du klickar på Spara som
sparas bilden som en kopia i filhanteraren. Ange ett filnamn för bilden så sparas den i samma
katalog som originalbilden.
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Ändra storlek på en bild

1. Öppna filhanteraren och markera bilden vars storlek du vill ändra. Högerklicka på bilden
och välj Redigera för att öppna Bildredigerare. Du kan också öppna sidan för redigering,
vänsterklicka på bilden vars storlek du vill ändra, välja Infoga/redigera bild i
verktygsfältet, klicka på bläddringsknappen till höger om fältet Bildens URL i filhanteraren
och sedan bläddra till bilden. Högerklicka på bilden och välj Redigera för att öppna
Bildredigerare.

2. Klicka på Ändra storlek i verktygsfältet Bildredigerare.

3. Ändra bildens storlek genom att antingen dra i ett av hörnhandtagen, eller ange ett värde
i fälten för bredd/höjd. Du kan också välja ett förinställt värde i fältet Förinställning. Dessa
värden definieras i filen web.config för webbplatsen. Mer information får du av
systemadministratören. Kontrollera att kryssrutan Bibehåll proportionerna är markerad så
att bilden behåller proportionerna.

4. Klicka på Verkställ för att ändra bildens storlek och sedan på Spara eller Spara som för
att spara ändringarna.

5. Klicka på Stäng för att stänga fönstret.

Beskära en bild

1. Öppna filhanteraren och markera bilden du vill beskära. Högerklicka på bilden och välj
Redigera för att öppna Bildredigerare. Du kan också öppna sidan för redigering,
vänsterklicka på bilden vars storlek du vill ändra, välja Infoga/redigera bild i
verktygsfältet, klicka på bläddringsknappen till höger om fältet Bildens URL i filhanteraren
och sedan bläddra till bilden. Högerklicka på bilden och välj Redigera för att öppna
Bildredigerare.

2. Klicka på Beskär i verktygsfältet Bildredigerare.

3. Beskär bilden genom att antingen ange värden i fälten Topp/Vänster/Bredd/Höjd eller
genom att markera en del av bilden. Du kan också välja ett förinställt värde i fältet
Förinställning. Dessa värden definieras i filen web.config för webbplatsen. Mer
information får du av systemadministratören.

4. Klicka på Verkställ för att beskära bilden och sedan på Spara eller Spara som för att
spara ändringarna.

5. Klicka på Stäng för att stänga fönstret.
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Omforma en bild

1. Öppna filhanteraren och markera bilden du vill omforma. Högerklicka på bilden och välj
Redigera för att öppna Bildredigerare. Du kan också öppna sidan för redigering,
vänsterklicka på bilden vars storlek du vill ändra, välja Infoga/redigera bild i
verktygsfältet, klicka på bläddringsknappen till höger om fältet Bildens URL i filhanteraren
och sedan bläddra till bilden. Högerklicka på bilden och välj Redigera för att öppna
Bildredigerare.

2. Klicka på Omforma i verktygsfältet Bildredigerare.

3. Du kan vända och rotera bilden, eller markera kryssrutan för att konvertera till gråskala.

4. Klicka på Spara eller Spara som för att spara ändringarna.

5. Klicka på Stäng för att stänga fönstret.

Ändra bildens visningsstorlek

Normalt ändrar du både filstorlek och visningsstorlek för en bild, men det kan finnas tillfällen då
du bara vill ändra visningsstorleken. Var försiktig när du använder det här alternativet så att du
inte "gömmer" en stor bild bakom en liten visningsstorlek, eftersom det kan leda till att det tar lång
tid att ladda sidan.

1. Placera markören på den plats i editorn där du vill ha din bild. Du kan också öppna sidan
för redigering och sedan vänsterklicka på bilden du vill ändra.

2. Klicka på Infoga/redigera bild i verktygsfältet.

3. Dialogrutan Infoga/redigera bild visas. Om du inte redan har valt någon bild klickar du på
Bläddra till höger om fältet Bildens URL, söker efter och markerar en bild i filhanteraren
och klickar sedan på OK.

4. Gå till fliken Utseende i fönstret Infoga/redigera bild.

5. Ange önskad bredd för bilden i bildpunkter, i fältet Dimensioner. Höjden justeras
automatiskt. Kontrollera att kryssrutan Bibehåll proportionerna är markerad så att bilden
behåller proportionerna.

6. Välj Infoga eller Uppdatera för att spara ändringarna.
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Placera bilder
Föreställ dig att du har en text på en sida och att du vill placera en bild i det övre högre hörnet
och låta texten flyta runt bilden. Du vill också ha ett visst avstånd mellan bilden och texten.

Det finns två sätt att placera bilder i förhållande till text i editorn. Du kan antingen använda de
"manuella" alternativen under Justering eller de förinställda formatalternativen under Klass. Det
andra alternativet är enklast att använda för redaktörer men det kräver att det finns förinställda
stilklasser för placering i webbplatsens CSS-filer. De definierade klasserna är tillgängliga i
flervalslistan Klass. Mer information om vilka stilklasser som är tillgängliga för din webbplast får
du av systemadministratören.

1. Öppna sidan du vill redigera i redigeraläge och markera bilden du vill placera genom att
vänsterklicka på den.

2. Klicka på Infoga/redigera bild i verktygsfältet och gå till fliken Utseende.

3. Välj Höger i fältet Justering för att placera bilden i det övre högra hörnet. I
förhandsgranskningsfönstret kan du se resultatet av de placeringsalternativ du väljer.

4. Ange ett värde i fälten för vertikal- och horisontalrymd för önskat avstånd mellan bilden
och den omgivande texten, i bildpunkter.

5. Ange ett värde i fältet Kantlinje för bildens kantlinje, i bildpunkter.

6. Om det finns förinställda CSS-klasser för placering av bilder kan du använda alternativet
Klass. Välj klassen du vill använda i flervalslistan. Vilka alternativ som är tillgängliga
beror på den aktuella webbplatsen. Om du har CSS-klasser för placering av bilder
behöver du inte utföra stegen 3 till 5.

7. I fältet Stil kan du se de värden som har angetts för bilden. Det här gäller bara om du har
angett värdena manuellt med alternativen under Justering.

8. Välj Uppdatera för att spara ändringarna.

Ta bort en bild från sidan
Om du vill ta bort en bild från sidan markerar du bilden och trycker på DEL. Bilden tas bort från
sidan men inte från filhanteraren.



© EPiServer AB

Att arbeta med informationen | 45

Ersätta en bild på sidan
Om du vill ersätta en bild på sidan markerar du den och klickar på Infoga/redigera bild i
verktygsfältet. Bläddra till den nya bilden genom att klicka på knappen Bläddra i grupprutan
Information.

Tänk på att om du laddar upp en ny bild med samma namn som en befintlig bild till samma
katalog, så kommer den gamla bilden att ersättas med den nya även på webbservern.

Ersätta en bild på webbservern
Om du vill ersätta en gammal bild på webbservern med en ny måste bilderna ha exakt samma
namn och lagras i samma katalog. Det enklaste sättet att ersätta en bild på webbservern är att
göra det direkt i filhanteraren.

1. Öppna filhanteraren via knappen i verktygsraden i Editorn.

2. Bläddra fram till den katalog där bilden du vill ersätta finns.

3. Välj Lägg till en ny fil.

4. Sök upp och markera bildfilen som har samma namn som den som du vill ersätta. Klicka
på Öppna och sedan på Spara.

5. Du får nu en varningstext som säger: Det finns redan en fil med det namnet, vill du ersätta
den?

6. Välj OK. Den nya bilden laddas upp till webbservern och ersätter den gamla bilden.



© EPiServer AB

46 | Redaktörshandboken för EPiServer CMS 6.0 Rev C

Avancerade bildfunktioner
När du lägger till och redigerar bilder har du tillgång till ett antal avancerade funktioner under
fliken Avancerat i dialogrutan Infoga/redigera bild.

Utbytningsbild

1. Markera rutan Alternativbild vid Utbytningsbild om du vill lägga till en annan bild när du
pekar med musen och/eller håller musen utanför. Bläddra och välj önskad bild i
filhanteraren.

Övrigt

1. I fältet ID kan du ange en unik identifierare för bilden. Du kan referera till ID:t via
formatmallar eller via ett Java-skript med ytterligare funktioner.

2. I fältet Skriftriktning kan du ange önskad skriftriktning (vänster till höger eller höger till
vänster) för beskrivningen, titeln och övriga textattribut som har angetts för bilden.

3. Ange önskat språk i fältet Språkkod. Det här är användbart när du har en bild som visar
innehåll på ett annat språk än resten av sidan. Ange en standardspråkkod, t.ex. it
(italienska), es (spanska), en (engelska) och så vidare.

4. I fältet Länkkarta kan du associera en länkkarta till bilden. Länkkartor används för att
koppla vissa områden av en bild till länkar eller andra åtgärder. Det finns för närvarande
inget fördefinierat sätt att skapa länkkartor i TinyMCE.

5. Ange en länk i fältet Lång beskrivning om du vill ge en längre beskrivning än vad som får
plats i beskrivningsfältet. Observera att de flesta icke-visuella webbläsare inte stöder den
här funktionen. Den är främst en tillgänglighetsfunktion.

6. Välj Infoga eller Uppdatera för att spara ändringarna.
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Infoga inbäddad media
Du kan också bädda in media på dina webbsidor. Inbäddad media är normalt en video
eller flashanimeringar. Precis som med vanliga bilder måste inbäddad media vara
tillgänglig i filhanteraren i EPiServer CMS för att det ska gå att länka till mediefilen. I en

standardinstallation av EPiServer CMS stöds alla de vanligaste filformaten. I det här exemplet
beskrivs inställningarna för en flashfilm. En detaljerad beskrivning av andra format finns i
standarderna för programmering av tillgänglighetsfunktioner, t.ex. Quicktime, Shockwave,
Windows Media och Real Media.

Vilka attributalternativ som visas på fliken Avancerat beror på vilken medietyp du
väljer på fliken Allmänt.

1. Placera markören på den plats i editorn där du vill ha din bild.

2. Klicka på Infoga/redigera inbäddad media i verktygsfältet. Dialogrutan Infoga/redigera
inbäddad media visas.

3. Välj önskad medietyp och associerat format i fältet Typ, t.ex. Flash, Quicktime eller
Windows Media. Standardalternativet är Flash.

4. Bläddra och välj mediefilen i fältet Fil/URLi filhanteraren.

5. Ange dimensionerna i bildpunkter i fältet Dimensioner, och kontrollera att kryssrutan
Bibehåll proportionerna är markerad så att filen behåller proportionerna.

6. Klicka på Infoga så att mediefilen länkas till sidan.
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Avancerade inställningar för inbäddad media

På fliken Avancerat i dialogrutan Infoga/redigera inbäddad media kan du arbeta med
avancerade medieinställningar. Du kan t.ex. ange en bakgrund, arbeta med justering och
konfigurera alternativ för hur dina media ska visas.

Avancerade alternativ

1. I fältet ID kan du ange en unik identifierare för dina media. Du kan referera till ID:t via
formatmallar eller via ett Java-skript med ytterligare funktioner.

2. Placera mediefilen på sidan med hjälp av fältet Justera.

3. Ange en bakgrund genom att välja ett alternativ i fältet Bakgrund. Använd de olika
alternativen för val av färg (Väljare, Palett och Namngivna) och välj sedan Verkställ för att
använda bakgrunden.

4. Använd alternativen för vertikal- och horisontalrymd för att ange avståndet (i bildpunkter)
till omgivande objekt.

5. Välj Infoga eller Uppdatera för att spara ändringarna.

Flashalternativ

En detaljerad beskrivning av attribut för flashfilmer finns i standarderna för programmering av
tillgänglighetsfunktioner.

1. I fältet Kvalitet kan du ange önskad kvalitet för visning av flash. Anger hur
uppspelningshastighet och utseende ska prioriteras.

2. Ange önskad skala i fältet Skala. Anger hur filmen ska anpassas när den visas i ett
specifikt område.

3. I fältet WMode kan du ange egenskapen för fönstervisning av flashfilmen, vilket
kontrollerar transparens, lager och placering i webbläsaren.

4. Använd fältet SAlign för att ange hur filmen ska justeras i webbläsarens fönster.
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5. Om du markerar kryssrutan Spela upp automatiskt spelas filmen upp automatiskt när
sidan öppnas.

6. Om du markerar kryssrutan Loopa upprepas filmen kontinuerligt eller tills den når den
sista bildrutan.

7. Om du markerar kryssrutan Visa menyn visas menyn.

8. Om du markerar kryssrutan SWLiveConnect startar webbläsaren Java första gången
Flash Player laddas.

9. I fältet Base kan du ange en grundkatalog eller URL som används för att matcha alla
relativa sökvägar i flashfilmen. Det här attributet är användbart när flashfilmen finns i en
annan katalog än övriga filer.

10. Fältet Flashvars används för att ange variabler på rotnivå som ska skickas till filmen.

11. Välj Infoga eller Uppdatera för att spara ändringarna.

Länkar
Du kan infoga länkar på webbsidor, i dokument och i e-postadresser. Du kan också skapa
bokmärken, vilket är hypertextlänkar för att snabbt gå till olika platser på en webbsida.

Klicka på Infoga länk om du vill öppna dialogrutan med länkegenskaper.
Dialogrutan innehåller olika vyer som du kan använda med den typ av länk du
skapar. Klicka på Ta bort länk om du vill ta bort en befintlig länk på en sida.

Använd Infoga/redigera bokmärke om du vill skapa bokmärken på en webbsida.

Länka till en sida på samma webbplats
1. Markera orden som ska bilda länken i editorn.

2. Välj Infoga/redigera länk.

3. Dialogrutan Länkegenskaper visas med fliken Webbsida.
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4. I fältet Länktitel skriver du texten som ska visas som en pekare till länken. Den här
informationen är viktig för alla som läser webbplatsen med hjälp av olika hjälpmedel.

5. I fältet Målram anger du hur länken ska öppnas. Om du inte anger något här öppnas
länken i samma fönster.

6. Välj Sida på denna webbplats som mål för länken. Välj sidan du vill länka till genom att
markera knappen till höger om fältet Adress. Du får då upp en ny dialogruta som visar
sidträdets struktur.

7. Markera sidan du vill länka till i strukturen och klicka på Välj.

8. Om du använder flera språk på webbplatsen kan du ange ett språk för sidan. Under
Språk kan du välja vilken språkversion av sidan som ska visas. Välj språket i listan eller
välj alternativet Automatiskt. Normalt väljer du det senare alternativet och besökaren
omdirigeras då automatiskt till den språkversion de använder.

9. Välj OK.

10. Länken visas med gul bakgrund i editorn.

Om du inte hittar sidan du vill länka till kan du använda sökfunktionen överst i
dialogrutan. Skriv hela eller delar av sidans namn eller id-nummer och välj sedan
Sök.

Länk till sida på annan webbplats
Om du vill länka till en sida på en annan webbplats använder du verktyget Infoga länk.

1. Markera orden som ska bilda länken i editorn.

2. Välj Infoga/redigera länk.

3. Dialogrutan Länkegenskaper visas med fliken Webbsida.

4. I fältet Länktitel skriver du texten som ska visas som en pekare till länken. Den här
informationen är viktig för alla som läser webbplatsen med hjälp av olika hjälpmedel.

5. I fältet Målram anger du hur länken ska öppnas – i samma fönster eller i ett nytt. För
externa länkar bör du ange att sidan ska öppnas i ett nytt fönster.

6. Välj Sida på annan webbplats som mål för länken.
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7. Ange URL:en till webbplatsen du vill länka till i fältet Adress.

8. Välj OK.

9. Länken visas med gul bakgrund i editorn.

Länka till dokument
Du kan skapa länkar till dokument på en webbplats (från filhanteraren), till dokument på en
filserver och till dokument på en annan webbplats. Normalt används länkar till dokument på en
filserver i intranät, för att länka till interna arbetsdokument. Du kan länka till ett dokument oavsett
vilket format det har.

Länkens funktion varierar beroende på vilken typ av dokument det gäller och inställningarna på
datorn som en länk öppnas från. Om du t.ex. laddar ner ett Word-dokument och Word är
installerat på datorn, startas Word och dokumentet öppnas i programmet. Om Word inte är
installerat blir du ombedd att spara filen eller att avbryta åtgärden. På offentliga webbplatser
används ofta filer i PDF-format eftersom dessa filer kan öppnas och visas direkt i webbläsaren
med programmet Acrobat Reader som kan laddas ner gratis.

Länka till dokument på samma webbplats

1. Markera orden som ska bilda länken i editorn.

2. Välj Infoga/redigera länk.

3. Välj fliken Dokument i dialogrutan Länkegenskaper.

4. I fältet Länktitel skriver du texten som ska visas som en pekare till länken. Den här
informationen är viktig för alla som läser webbplatsen med hjälp av olika hjälpmedel.

5. I fältet Målram anger du hur länken ska öppnas. Om du väljer Öppna länken i nytt fönster
öppnas dokumentet i ett nytt fönster.

6. Välj Dokument på denna webbplats som länkmål vid Länkmål. Välj sidan du vill länka till
genom att markera knappen till höger om fältet Sökväg.

7. Bläddra till dokumentet du vill länka till i katalogstrukturen i filhanteraren och klicka sedan
på OK för att välja filen.
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8. Välj OK.

9. Länken visas med gul bakgrund i editorn.

Länka till dokument i nätverket

1. Markera orden som ska bilda länken i editorn.

2. Välj Infoga/redigera länk.

3. Välj fliken Dokument i dialogrutan Länkegenskaper.

4. I fältet Länktitel skriver du texten som ska visas som en pekare till länken. Den här
informationen är viktig för alla som läser webbplatsen med hjälp av olika hjälpmedel.

5. I fältet Målram anger du hur länken ska öppnas. Om du väljer Öppna länken i nytt fönster
öppnas dokumentet i ett nytt fönster.

6. Välj Dokument på nätverket som länkmål vid Länkmål.

7. Ange sökvägen till filen som länken ska peka till i fältet Sökväg. Ange den fullständiga
sökvägen, inklusive datornamn och filnamnstillägg.

8. Välj OK.

9. Länken visas med gul bakgrund i editorn.
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Länk till sida på annan webbplats

1. Markera orden som ska bilda länken i editorn.

2. Välj Infoga/redigera länk.

3. Välj fliken Dokument i dialogrutan Länkegenskaper.

4. I fältet Länktitel skriver du texten som ska visas som en pekare till länken. Den här
informationen är viktig för alla som läser webbplatsen med hjälp av olika hjälpmedel.

5. I fältet Målram anger du hur länken ska öppnas. Om du väljer Öppna länken i nytt fönster
öppnas dokumentet i ett nytt fönster.

6. Välj Dokument på annan webbplats som länkmål vid Länkmål.

7. Ange sökvägen till filen som länken ska peka till i fältet Sökväg. Ange den fullständiga
URL:en till webbplatsen där dokumentet finns.

8. Välj OK.

9. Länken visas med gul bakgrund i editorn.
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Infoga ett dokument genom att dra och släppa

Om du inte vill använda knappen Infoga länk i verktygsfältet kan du skapa dokumentlänkar
genom att dra och släppa dokument direkt från filhanteraren i EPiServer CMS till en sida.

1. Börja med att redigera sidan samtidigt som du har filhanteraren öppen till höger.

2. Markera dokumentet och dra in det till önskad plats på sidan. Dokumentets namn visas
som länktext men du kan ändra texten om du vill.

3. Om du vill ändra länkegenskaperna öppnar du dialogrutan Länkegenskaper genom att
markera länken och klicka på Infoga/redigera länk i verktygsfältet.

4. Välj OK för att spara ändringarna.…

Länk till e-postadress
Med en länk till en e- postadress kan besökarna skicka e- postmeddelanden direkt. När en
besökare klickar på länken öppnas besökarens e-postprogram och den adress du har angett
infogas automatiskt i e-postmeddelandets adressfält.

1. Markera orden som ska bilda länken i editorn.

2. Välj Infoga/redigera länk.

3. Dialogrutan Länkegenskaper öppnas. Välj fliken E-post.

4. I fältet Länktitel skriver du texten som ska visas som en pekare till länken. Den här
informationen är viktig för alla som läser webbplatsen med hjälp av olika hjälpmedel.

5. Ange adressen som e-postmeddelandet ska skickas till i fältet E-postadress.

6. Välj OK.

7. Länken visas med gul bakgrund i editorn.

Skapa bokmärken
Ett bokmärke är en länk till en plats på samma webbsida. Bokmärken är användbara när
du har långa texter som du vill dela upp i avsnitt. Läsaren kan sedan använda länkarna
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för att gå till de olika avsnitten. Ett bra exempel är en innehållsförteckning där varje avsnitt är ett
bokmärke. När du lägger till bokmärken skapar du först bokmärket så att du kan välja det i nästa
steg, där du skapar länken till bokmärket.

Steg 1 – Infoga bokmärke

1. Markera texten där du vill placera ett bokmärke.

2. Välj Infoga/redigera bokmärke i verktygsfältet.

3. Ange ett namn för bokmärket i fältet Namn. Använd inte specialtecken eller mellanslag.

4. Välj Infoga.

5. Bokmärket visas med gul bakgrund i editorn.

Steg 2 – Länka till ett bokmärke

1. Markera det ord som ska bilda länk.

2. Välj Infoga/redigera länk.

3. Dialogrutan Länkegenskaper visas med fliken Webbsida.

4. I fältet Länktitel skriver du texten som ska visas som en pekare till länken. Den här
informationen är viktig för alla som läser webbplatsen med hjälp av olika hjälpmedel.

5. I fältet Målram anger du hur länken ska öppnas.

6. Välj Bokmärke på denna sida som mål för länken.

7. Alla bokmärken på sidan visas i fältet med bokmärken. Välj bokmärket du vill länka till.

8. Välj OK.

9. Länken visas med gul bakgrund i editorn.
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Ändra ett bokmärke

1. Markera bokmärket du vill ändra.

2. Välj Infoga/redigera bokmärke på verktygsmenyn.

3. Redigerar bokmärkestexten i fältet Namn.

4. Välj Uppdatera.

Ta bort ett bokmärke

1. Markera bokmärket du vill ändra.

2. Klicka på DEL på tangentbordet för att ta bort bokmärket.

3. Uppdatera alla länkar som pekar på det borttagna bokmärket.

4. Välj Spara och publicera för att spara ändringarna.

Att skapa en länk av en bild
I EPiServer CMS kan du skapa en länk till en bild.

1. Markera bilden du vill länka till genom att vänsterklicka på den i editorn.

2. Välj Infoga/redigera länk.

3. Dialogrutan Länkegenskaper visas med fliken Webbsida. Välj en flik som passar den typ
av länk du vill skapa: Webbsida, Dokument eller E-post.

4. I fältet Länktitel skriver du texten som ska visas som en pekare till länken. Den här
informationen är viktig för alla som läser webbplatsen med hjälp av olika hjälpmedel.

5. I fältet Målram anger du hur länken ska öppnas – i samma fönster eller i ett nytt. Om det är
en extern länk till en annan webbplats bör du ange att länken ska öppnas i ett nytt fönster.

6. I avsnittet Länkmål väljer du önskad typ av länk och anger den information som krävs.

7. Välj OK.

8. Länken till bilden läggs till.

Arbeta med tabeller
Tabeller används för att ordna information på rader och i kolumner, så att du får en bättre
översikt över informationen. När du infogar en tabell väljer du önskat antal rader och
kolumner för tabellen. Du kan också definiera tabellens utseende, antingen genom att

sätta egenskaperna manuellt eller med hjälp av fördefinierade CSS-klasser.

Skapa en tabell
1. Placera markören i editorn där du vill infoga tabellen.

2. Klicka på Infoga/redigera ny tabell i verktygsfältet för att öppna dialogrutan
Infoga/redigera ny tabell. På fliken Allmänt kan du arbeta med allmänna
tabellinställningar.

3. Ange antalet kolumner och rader i fälten Kolumner och Rader.
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4. I fältet Cellutfyllnad kan du definiera avståndet mellan texten i cellen och cellens
kantlinjer, i bildpunkter. Det behöver du bara göra om du inte använder en CSS-klass för
tabellformateringen.

5. I fältet Cellavstånd kan du definiera avståndet mellan cellerna i tabellen, i bildpunkter.
Det behöver du bara göra om du inte använder en CSS-klass för tabellformateringen.

6. I fältet Justering kan du definiera tabellens placering om inte tabellbredden kräver hela
det tillgängliga utrymmet.

7. I fältet Kantlinje kan du ange tabellens tjocklek, i bildpunkter. Använd det här alternativet
om du vill ange en tabellkantlinje och du inte använder CSS-klasser för
tabellformateringen. Standardvärdet är noll.

8. I fältet Bredd kan du ange en fast bredd för tabellen, i bildpunkter. Om du inte anger något
värde här anpassas tabellens bredd till innehållet och hela det tillgängliga utrymmet
används.

9. I fältet Höjd kan du ange en fast höjd för tabellen, i bildpunkter. Normalt kontrolleras
höjden för en tabell av innehållet, och utökas vid behov nedåt.

10. I fältet Klass kan du ange fördefinierad formatering som ska användas i tabellen. Välj en
lämplig CSS-klass i flervalslistan.

11. Markera fältet Överskrift om du vill infoga ett avsnitt för överskrift i tabellen. Med
överskriften kan du ange en tabellrubrik ovanför tabellen.

12. Klicka på Infoga för att infoga tabellen på sidan. Fortsätt med att ange tabelldata i
tabellcellerna. Du kan flytta mellan tabellcellerna med hjälp av piltangenterna och TABB-
tangenten på tangentbordet. Spara ändringarna när du är färdig.

Formatera tabellhuvudet
Om du vill formatera tabellen korrekt måste du definiera tabellens huvud. Det är viktigt ur
tillgänglighetssynpunkt för att skilja rubrikceller från dataceller när tabelldata tolkas. Du kan
formatera radrubriken manuellt genom att t.ex. ange fet text för rubrikraden, men det leder till en
felaktig formatering av tabellen.



© EPiServer AB

58 | Redaktörshandboken för EPiServer CMS 6.0 Rev C

1. Öppna tabellen som du vill redigera, placera markören på den första rubrikraden.

2. Välj Tabellcellsinställningar i verktygsfältet.

3. Välj "Huvud" i flervalslistan Celltyp. Det resulterar i HTML-taggen <th> för rubrikcellen.

4. Välj "Kolumn" i flervalslistan Omfattning för att ange huvudet för hela kolumnen.

5. Välj Uppdatera alla celler i raden i flervalslistan längst ned. Det leder till att samma
egenskap sätts för alla tabellceller på radrubriken.

6. Klicka på Uppdatera för att uppdatera informationen för tabellen.

7. Spara ändringarna. Om du formaterar tabeller med hjälp av CSS-klasser kan du se att
tabellrubriken har uppdaterats med en specifik formatering.

Ta bort tabeller
Om du vill ta bort en tabell placerar du markören i en tabellcell och väljer Radera tabell i
verktygsfältet.

Tabellegenskaper
När du har skapat en tabell kan du ändra den och anpassa den efter dina behov. I
dialogrutan Infoga/redigera ny tabell arbetar du med egenskaper som påverkar hela
tabellen, t.ex. tabellens storlek och var tabellen placeras på sidan. Dialogrutan

Infoga/redigera ny tabell har två flikar: Allmänt och Avancerat . Klicka på Uppdatera när du har
ändrat tabellen och vill spara ändringarna.
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Fliken Allmänt

Kolumner/rader

Ange antalet kolumner och rader i fälten Kolumner och Rader.

Cellutfyllnad

Definierar avståndet mellan texten i cellen och cellens kantlinjer, i bildpunkter. Det behöver du
bara göra om du inte använder en CSS-klass för tabellformateringen.

Cellavstånd

Definierar avståndet mellan cellerna i tabellen, i bildpunkter. Det behöver du bara göra om du
inte använder en CSS-klass för tabellformateringen.

Justering

Definierar tabellens placering om inte tabellbredden kräver hela det tillgängliga utrymmet. Ange
"Centrera", "Vänster" eller "Höger".

Kantlinje

Ange tabellens tjocklek, i bildpunkter. Använd det här alternativet om du vill ange en
tabellkantlinje och du inte använder CSS-klasser för tabellformateringen. Standardvärdet är noll.

Bredd

Ange en fast bredd för tabellen, i bildpunkter. Om du inte anger något värde här anpassas
tabellens bredd till innehållet och hela det tillgängliga utrymmet används.

Höjd

Ange en fast höjd för tabellen, i bildpunkter. Normalt kontrolleras höjden för en tabell av
innehållet, och utökas vid behov nedåt.

Klass



© EPiServer AB

60 | Redaktörshandboken för EPiServer CMS 6.0 Rev C

Ange fördefinierad formatering som ska användas i tabellen. Välj en lämplig CSS- klass i
flervalslistan. Det här är det enklaste alternativet eftersom det garanterar att tabellerna har ett
enhetligt utseende på webbplatsen. Men det kräver att det finns fördefinierade CSS-klasser i
webbplatsens CSS-filer. Hör med systemadministratören om vad som gäller för din webbplats.

Överskrift

Här kan du infoga ett avsnitt för överskrift i tabellen. Med överskriften kan du ange en tabellrubrik
ovanför tabellen.

Fliken Avancerat

Id

Tabellens ID-nummer, i tillgänglighetssyfte.

Sammanfattning

Beskrivning av innehållet i tabellen, i tillgänglighetssyfte när tabellen tolkas av
tillgänglighetsverktyg. Sammanfattningen visas inte i grafiska vyer i webbläsare så informationen
ska rikta sig till synskadade användare.

Stil

I det här fältet kan du visa de aktuella inställningarna för en tabell. Med det här alternativet kan
du sätta stilattribut som skriver över värden angivna i CSS-klasser. Normalt använder du CSS-
klasser men du kan använda det här alternativet om du vill använda en specifik stilinställning
enbart för det aktuella elementet.

Språkkod

Här definierar du ett språk om innehållet i tabellen skiljer sig från språkkoden som används på
resten av sidan. Ange en standardspråkkod, t.ex. it (italienska), es (spanska), en (engelska) och
så vidare.

Bakgrundsbild
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Du kan välja en bakgrundsbild som ska användas i hela tabellen. Klicka på Bläddra till höger om
fältet för att välja en bild i filhanteraren. Klicka på OK för att lägga till bilden i tabellen.

Ram

Anger vilka delar av de yttre kantlinjerna som ska visas. Mer information om attributvärden finns i
standarderna för programmering av tillgänglighetsfunktioner.

Regler

Anger vilka delar av de inre kantlinjerna som ska visas. Mer information om attributvärden finns i
standarderna för programmering av tillgänglighetsfunktioner.

Skriftriktning

Definiera en skriftriktning för tabellen om skriftriktningen skiljer sig från resten av sidan.

Ramfärg

Du kan definiera en ramfärg för tabellen. Du väljer färger med alternativen Väljare, Palett eller
Namngivna, beroende på dina inställningar. Klicka på Utför för att lägga till färgmarkeringen i
tabellen.

Bakgrundsfärg

Du kan definiera en bakgrundsfärg för tabellen.

Om du formaterar tabeller, rader och celler med fördefinierade CSS- klasser och
sedan formaterar dessa "manuellt" utöver den fördefinierade formateringen, är det inte
säker att den "manuella" formateringen visas.

Tabellradsinställningar

I dialogrutan Tabellradsinställningar kan du kontrollera vilka inställningar som
används för en specifik rad i en tabell. Du använder t.ex. dialogrutan
Tabellcellsinställningar om du vill visa en viss rad i tabellen med röd bakgrund.

Dialogrutan har två flikar: Allmänt och Avancerat . Klicka på Uppdatera när du har ändrat en
tabellrad och vill spara ändringarna.
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Fliken Allmänt

Radtyp

Ange antalet kolumner och rader i fälten Kolumner och Rader.

Justering

Definierar textens justering i cellerna på tabellraden.

Lodrät justering

Definierar textens lodräta justering i cellerna på tabellraden.

Klass

Här kan du sätta fördefinierade CSS-klassinställningar för en specifik tabellrad. Observera att du
först måste definiera dessa klasser i CSS- filerna för webbplatsen. Hör med
systemadministratören om vad som gäller för din webbplats.

Höjd

Definiera en specifik höjd för en specifik tabellrad, i bildpunkter.

Uppdatera nuvarande rad

När du ändrar tabellrader kan du bestämma var ändringarna ska gälla:

l Uppdatera nuvarande rad (den markerade raden)

l Uppdatera udda rader i tabellen

l Uppdatera jämna rader i tabellen

l Uppdatera alla rader i tabellen
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Fliken Avancerat

Id

Tabellradens ID-nummer, i tillgänglighetssyfte.

Stil

I det här fältet kan du visa de aktuella inställningarna för en tabellrad. Med det här alternativet
kan du sätta stilattribut som skriver över värden angivna i CSS-klasser. Normalt använder du
CSS- klasser men du kan använda det här alternativet om du vill använda en specifik
stilinställning enbart för det aktuella elementet.

Skriftriktning

Här definierar du en skriftriktning om den skiljer sig från resten av tabellen.

Språkkod

Här definierar du en språkkod om innehållet på tabellraden skiljer sig från språkkoden som
används på resten av sidan. Ange en standardspråkkod, t.ex. it (italienska), es (spanska), en
(engelska) och så vidare.

Bakgrundsbild

Du kan välja en bakgrundsbild som används på en tabellrad. Klicka på Bläddra till höger om
fältet för att välja en bild i filhanteraren. Klicka på OK för att lägga till bilden på tabellraden.

Bakgrundsfärg

Du kan definiera en annan bakgrundsfärg för en tabellrad. Du väljer färger med alternativen
Väljare, Palett eller Namngivna, beroende på dina inställningar. Klicka på Utför för att lägga till
färgmarkeringen i tabellen.

Om du formaterar tabeller, rader och celler med fördefinierade CSS- klasser och
sedan formaterar dessa "manuellt" utöver den fördefinierade formateringen, är det inte
säker att den "manuella" formateringen visas.
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Tabellcellsinställningar

I dialogrutan Tabellcellsinställningar kan du kontrollera vilka inställningar som används
för en specifik cell i en tabell. Du använder t.ex. dialogrutan Tabellcellsinställningar om
du vill visa en viss cell i tabellen med gul bakgrund. Dialogrutan har två flikar: Allmänt

och Avancerat. Klicka på Uppdatera när du har ändrat en tabellrad och vill spara ändringarna.

Fliken Allmänt

Justering

Definierar textens placering i cellen.

Lodrät justering

Definierar textens lodräta justering i cellerna på tabellraden.

Celltyp

Definierar om innehållet i cellen är data eller ingår i ett huvud (välj antingen "Data" eller
"Huvud"). Används för att ange rätt formatering i en tabell, och i tillgänglighetssyfte när tabellen
tolkas av tillgänglighetsverktyg.

Scope

Definiera om cellen är en rad-cell eller en kolumn-cell, för celler som är kolumnrubriker eller
radrubriker. Används i tillgänglighetssyfte när tabellen tolkas av tillgänglighetsverktyg.

Bredd

Definiera en fast bredd för en specifik tabellcell, i bildpunkter.

Höjd

Definiera en fast höjd för en specifik tabellcell, i bildpunkter.

Klass
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Här kan du sätta fördefinierade CSS-klassinställningar för en specifik tabellcell. Observera att du
först måste definiera dessa klasser i CSS- filerna för webbplatsen. Hör med
systemadministratören om vad som gäller för din webbplats.

Uppdatera nuvarande cell

När du ändrar tabellceller kan du bestämma var ändringarna ska gälla:

l Uppdatera nuvarande cell (den markerade cellen)

l Uppdatera alla celler i raden

l Uppdatera alla celler i tabellen

Fliken Avancerat

Id

Tabellcellens ID-nummer, i tillgänglighetssyfte.

Stil

I det här fältet kan du visa de aktuella inställningarna för en cell. Med det här alternativet kan du
sätta stilattribut som skriver över värden angivna i CSS- klasser. Normalt använder du CSS-
klasser men du kan använda det här alternativet om du vill använda en specifik stilinställning
enbart för det aktuella elementet.

Skriftriktning

Här definierar du en skriftriktning för cellen om skriftriktningen skiljer sig från resten av tabellen.

Språkkod

Här definierar du en språkkod om innehållet i tabellcellen skiljer sig från språkkoden som
används i resten av tabellen. Ange en standardspråkkod, t.ex. it (italienska), es (spanska), en
(engelska) och så vidare.

Bakgrundsbild

Du kan välja en bakgrundsbild som används i en tabellcell. Klicka på Bläddra till höger om fältet
för att välja en bild i filhanteraren. Klicka på OK för att lägga till bilden i cellen.

Ramfärg
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Du kan definiera en ramfärg för cellen. Du väljer färger med alternativen Väljare, Palett eller
Namngivna, beroende på dina inställningar. Klicka på Utför för att lägga till färgmarkeringen i
tabellen.

Bakgrundsfärg

Du kan definiera en bakgrundsfärg för cellen.

Om du formaterar tabeller, rader och celler med fördefinierade CSS- klasser och
sedan formaterar dessa "manuellt" utöver den fördefinierade formateringen, är det inte
säker att den "manuella" formateringen visas.

Ändra antal rader och kolumner
Du kan ändra antalet rader, kolumner och celler i en tabell med hjälp av verktygsfältknappar. Du
kan infoga och ta bort rader och kolumner och du kan sammanfoga och separera tabellceller.

Infoga och ta bort kolumner

Med knapparna i verktygsfältet kan du infoga kolumner före och efter en
markerad kolumn, och du kan även ta bort en markerad kolumn.

Infoga och ta bort rader

Med knapparna i verktygsfältet kan du infoga rader före och efter en markerad
rad, och du kan även ta bort en markerad rad.

Sammanfoga och separera celler
Med hjälp av verktygsfältknapparna kan du sammanfoga och separera celler i en
tabell. Det kan vara användbart om du vill ordna om information eller skapa mer
komplexa tabellstrukturer.

Sammanfoga celler

1. Öppna tabellen som du vill redigera, placera markören i en av cellerna som du vill
sammanfoga. Det här blir den första cellen av de celler som ska sammanfogas.

2. Välj Sammanfoga celler i verktygsfältet.

3. Ange det antal celler som du vill sammanfoga i fältet Kolumner, t.ex. 2 om du vill
sammanfoga två celler. Du kan sammanfoga hur många celler du vill, så länge cellerna
visas bredvid varandra i tabellen. Cellerna sammanfogas till höger om den första
markerade cellen.

4. I fältet Rader anger du för hur många rader du vill sammanfoga cellerna. Ange t.ex. 4 om
du vill sammanfoga två celler på de fyra nästkommande raderna. Cellerna sammanfogas
nedåt räknat från den första markerade cellen.

5. Klicka på Uppdatera när du vill börja sammanfoga.
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Separera celler

1. Öppna tabellen som du vill redigera, placera markören i cellen du vill separera.
Observera att du bara kan separera celler som tidigare har sammanfogats.

2. Välj Separera sammansatta celler i verktygsfältet.

Ange tillgänglighetsattribut för tabeller
Nedan visas ett exempel på en tabell med angivna tillgänglighetsattribut för tabeller och celler.
Först visas en skärmbild på hur tabellen visas för dem som kan visa den på skärmen. Inga
problem att se att J.Dinnen hade socker i kaffet. Under visas HTML-koden som genererades när
editorn sammanfattade tabellen. I exemplet nedan har alternativet Omfattning satts för att
identifiera varje kolumn i tabellen. Tabellen har även en sammanfattande text.
Tillgänglighetsinställningarna anges under alternativet Tabellcellsinställningar i verktygsfältet i
editorn. Det här är ett enkelt exempel men lösningen kan även användas för mer avancerade
tabeller, t.ex. tabeller med dubbla rubriker.
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En talsyntes skulle kanske läsa ut texten i den här tabellen enligt följande:

Huvud: Cups of coffee consumed by each senator

Sammanfattning: This table charts the number of cups of coffee consumed by
each senator, the type of coffee (decaf or regular), and whether taken with sugar.

Namn: T. Sexton, Cups: 10, Type of coffee: Espresso, Sugar: No

Namn: J. Dinnen, Cups: 5, Type of coffee: Decaf, Sugar: Yes

Om redaktören inte valt att ange attribut på cellerna skulle talsyntesen inte förstå att varje cell
tillhör en viss rubrik. Den läser då varje rad för sig och hade börjat med första raden: Name,
Cups, Type of Coffee, Sugar. Sedan hade den gått till nästa rad och läst T.Sexton, 10, Espresso,
No.Det här gör det näst intill omöjligt att med hjälpmedel förstå en datatabell om den inte har
tillgänglighetsanpassats och fått dessa attribut angivna.

Dynamiskt innehåll
Med dynamiskt innehåll kan redaktörer uppdatera informationen på sina sidor med hjälp
av egenskaper och information från andra sidor. I praktiken betyder det att informationen
bara behöver ändras på ett ställe för att alla sidor som använder informationen ska

uppdateras.

Ett exempel på dynamiskt innehåll är fakta och information om ett företag som återanvänds på
flera sidor på en webbplats. Du vill kanske visa information om försäljningsintäkterna för de tre
senaste månaderna. Det gör du enkelt genom att först skapa en sidegenskap som innehåller
informationen och sedan infoga egenskapen i editorn via verktyget Dynamiskt innehåll.

Lägga till dynamiskt innehåll på en sida
Du kan lägga till dynamiskt innehåll på en sida med knappen Dynamiskt innehåll i verktygsfältet i
editorn. Det dynamiska innehållet kan hämtas från olika egenskaper (fält) på en sida.
Informationen kan t.ex. hämtas från egenskapen för primärt innehåll (d.vs. från
redigeringsområdet på en sida), från det sparade datumet eller från redigeringsfälten.

Lägga till dynamiskt innehåll från en sidegenskap

1. Öppna sidan dit du vill infoga det dynamiska innehållet och klicka sedan på knappen
Dynamiskt innehåll i verktygsfältet i editorn för att öppna dialogrutan Dynamiskt innehåll.

2. Välj den plugin som du vill använda som bas för ett dynamiskt innehåll. Pluginen
“Sidegenskap” finns med i standardinstallationen av EPiServer CMS och används i detta
exempel.

3. I fältet Sida att visa data från väljer du sidan i trädstrukturen som du vill visa data från.

4. Markera den aktuella egenskapen i fältet Egenskap att visa data från på sidan som du
vill visa data från. I det här exemplet hämtar vi data från egenskapen för primärt innehåll
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på en sida.

5. Klicka på OK. Det dynamiska innehållet visas som en gul ruta i editorn. När värdet i
egenskapen ändras kommer alla dynamiska instanser av egenskapen i innehållet att
uppdateras automatiskt.

Redigera dynamiskt innehåll på en sida

1. Öppna sidan som innehåller den dynamiska egenskap du vill redigera.

2. Markera rutan med dynamiskt innehåll genom att vänsterklicka på den och välja knappen
Dynamiskt innehåll i verktygsfältet.

3. Ändra det dynamiska innehållet och välj OK.

4. Spara sidan med de ändringar du har gjort av det dynamiska innehållet.

Du kan klippa ut, kopiera och klistra in rutor med dynamiskt innehåll i redigeringsområdet, precis
som med andra objekt.

Hur funktionerna klipp ut och kopiera fungerar för en ruta med dynamiskt innehåll i
editorn, beror på vilken webbläsare du använder. Det är inte säkert att du kan
använda kortkommandona (CTRL+X och CTRL+C). Du kan vara tvungen att använda
verktygsfältknapparna Klipp ut och Kopiera i editorn, eller att högerklicka på Klipp
ut/Kopiera i webbläsaren.
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Om du har problem med att placera markören omedelbart före eller efter en ruta med
dynamiskt innehåll i editorn kan du använda piltangenterna på tangentbordet i stället
för musen.

Infoga citat
I EPiServer CMS kan du markera text som ett citat, vilket är användbart om du arbetar
med tillgängligheten på en webbplats. Med verktyget Infoga citat formaterar du texten så
att en besökare som använder hjälpmedel för att tolka webbplatser kan skilja citat från

annan text. Du kan formatera både kortare (del av text) och längre citat (hela stycken), och du
kan ange en titel och en källa för citatet.

1. Markera de ord eller det stycke i editorn som ska utgöra citatet.

2. Välj Citat i verktygsfältet.

3. Dialogrutan Citat visas. Under Citattyp kan du välja om citatet är ett Citatstycke (ett eller
flera stycken) eller ett Citat (del av en text). Om du har valt att ange ett citat av typen Citat
visas det med en blå markering i editorn.

4. Ange rubriken för citaten i fältet Titel.

5. Ange citatkällan i fältet Källa för citatet. Normalt URL:en till en webbplats.

6. Välj Infoga.

Om du tittar på HTML-koden för texten ser du att citatet har rätt formatering, i det här fallet taggen
<blockquote>.

Hur citatet visas på den färdiga webbsidan beror på hur du har definierat citat i
formatmallarna på webbplatsen. Vanligt är att man använder indragning, kursiv stil
eller citationstecken för att markera ett citat.
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Ta bort citat
Du kan ta bort ett citat i en text. När du tar bort ett citat tas endast citat-taggarna bort. Texten finns
fortfarande kvar.

1. Öppna texten som är markerad som ett citat så att du kan redigera den.

2. Markera citatet genom att placera markören i det.

3. Välj Citat i verktygsfältet.

4. Välj Ta bort citat.

5. Spara sidan med de ändringar du har gjort.

Söka efter och ersätta ord i en text
Använd verktyget Sök i verktygsfältet när du vill söka efter och ersätta ord i
redigeringsområdet på en sida. Placera markören i editorn och klicka på Sök. Gå till
fliken Ersätt i dialogrutan Sök/ersätt om du även vill ersätta ord som du söker efter i

texten.

1. Ange ordet du söker efter i fältet Hitta vad.

2. Ange ett annat ord i fältet Ersätt med om du vill ersätta ordet du söker efter.

3. I fältet Riktning kan du välja om du vill söka uppåt eller nedåt i texten.

4. Markera Matcha gemener/versaler om du vill göra en skiftlägeskänslig sökning efter
ordet.

5. Välj Hitta nästa, Ersätt eller Ersätt alla.

Städa upp i källkoden
Den här funktionen är användbar om en webbsida innehåller skadade HTML-taggar,
t.ex. efter att du har omstrukturerat texten genom att klippa och klistra. Funktionen går
igenom texten och "städar upp" koden genom att korrigera saknade och felaktiga

formateringstaggar. Om du t.ex. oavsiktligt har tagit bort sluttagen i ett citatstycke läggs
</blockquote> till på rätt plats så att HTML-koden är komplett.
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Rättstava
Om du använder Firefox eller Internet Explorer 8 kan du stavningskontrollera en text genom att
högerklicka i webbläsaren (en tilläggsmodul krävs för Internet Explorer). Öppna texten du vill
stavningskontrollera så att du kan redigera den. Placera markören i texten, högerklicka och välj
att stavningskontrollera. Följ de tillgängliga alternativen i webbläsarens meny.
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Versionshantering för sidor
I EPiServer CMS kan du arbete med flera versioner av samma sida. En sida som tidigare har
publicerats och sedan ändrats sparas som en ny version. Du har sedan möjlighet att ändra eller
återpublicera äldre versioner om det behövs. Sidversioner kan jämföras med varandra med
skillnaderna markerade.

Versioner hanteras i Redigera-läge från fliken Versioner på en sida. Markera fliken Versionslista
om du vill visa versionslistan. Den senast publicerade versionen har statusen Publicerad
version. Det är den versionen som kommer att visas när sidan markeras i trädstrukturen. Sidor
som du har sparat men inte publicerat har statusen Ej klar. Sidor som har varit publicerade
tidigare har statusen Tidigare publicerat . Sidor som väntar på att bli publicerade har statusen
Klar för publicering . En version som skall bli publicerad vid en viss tidpunkt har statusen
Tidsstyrd publicering.

Om det finns sidversioner med statusen Ej klar visas antalet versioner inom parentes på fliken
Versioner. Om du vill redigera en version du har sparat tidigare väljer du knappen Välj efter
versionen och väljer sedan fliken Redigera.

Om du ompublicerar en sida som tidigare har publicerats skapas en ny version i
versionslistan för att man ska kunna spåra den, även om inga ändringar gjorts av
innehållet. Den enda skillnaden är att sidan har ett annat datum för Sparad.

Antalet versioner som ska sparas för en sida kan anges i systeminställningar i
administrationsgränssnittet i EPiServer CMS. Kontakta din systemadministratör för att kontrollera
vad som gäller hos er.

Ta bort gamla versioner
Du kan ta bort en version av en sida som du inte vill behålla genom att klicka på Ta bort för den
versionen. Genom att ta bort gamla versioner blir det lättare att granska versionslistan. Om du
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inte vill att användarna ska kunna ta bort gamla sidversioner i versionslistan kan den här
funktionen inaktiveras i administratörsgränssnittet för EPiServer.

Publicera om en sida
När du publicerar om en sida som publicerats tidigare skapas en ny version av sidan för att man
ska kunna spåra den, även om inga ändringar gjorts av innehållet. Den ompublicerade sidan får
en ny tidsstämpel under Sparad i versionslistan.

Jämför versioner
Du kan jämföra sidversioner för att se vad som skiljer dem åt. Skillnaderna kan du visa i tre olika
lägen beroende på dina inställningar:

l Läget Skillnader

l Läget Sida vid sida

l Läget Ändrade egenskaper

Du kan jämföra versioner från sidans Versioner - flik i läget Redigera. Välj en version i
versionslistan genom att klicka på Markera. Välj den version du vill jämföra med genom att klicka
på Jämför. Växla sedan till fliken Jämför om du vill välja hur versionerna ska jämföras. Välj hur
du vill jämföra genom att välja ett alternativ i fältet för jämförelsetyp och sedan klicka på Jämför.

Härifrån kan du även byta versioner att jämföra mot genom att välja ett versionsnummer i
rullgardinslistan Jämför versioner. Välj läget Typ om du vill ändra versionsvy. Välj Visa
versionslista om du vill återgå till att visa versionslistan.
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Läget Skillnader
Ändringar mellan de versioner som jämförs visas med färgmarkeringar som visar information om
vad som har lagts till eller tagits bort.

Läget Sida vid sida
I den här vyn visas versionerna bredvid varandra för att du ska kunna jämföra dem visuellt.

Läget Ändrade egenskaper
Här visas ändringarna mellan sidorna egenskap för egenskap (en egenskap är ett fält i sidtypen).

Tidsstyrning av version
Det finns i EPiServer CMS möjligheter att publicera en version på en förutbestämd tid. Det
innebär att du kan förbereda sidan i förväg och sedan schemalägga senare publicering.

1. Börja med att skapa den nya versionen av sidan. Gör dina ändringar och välj Spara och
visa.

2. Skicka versionen för publicering genom att välja Klar för publicering. Det här steget är
viktigt för att du ska kunna aktivera funktionen för tidsstyrning.

3. Välj fliken Versioner. Klicka på Tidsstyrning i versionslistan efter den version som du vill
ställa in fördröjd publicering för.

4. Markera kryssrutan Aktivera tidsstyrning.

5. Ange datum och klockslag för tidsstyrningen.

6. Välj Spara. Din version publiceras på det datum och vid den tidpunkt du har valt.
Versionen ersätter den version som finns publicerad.

Om du vill ta bort inställningarna för tidsstyrning väljer du Tidsstyrning, avmarkerar kryssrutan
Aktivera tidsstyrning och klickar på Spara.
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Konflikt mellan versioner
Om två användare försöker spara och publicera samma sida samtidigt visas ett
varningsmeddelande om att en konflikt föreligger. Meddelandet visas för den andra användaren
när han eller hon försöker publicera sidan.

Ett fönster visas med de två versionerna som är i konflikt bredvid varandra. Redaktören kan
skapa en ny, sammanslagen version och besluta vilka delar av innehållet som bör ingå. Välj
Spara och visa om du vill förhandsgranska den nya, sammanslagna versionen. Du kan också
använda funktionen jämför version om du vill granska ändringarna innan sidan publiceras.
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Filhantering i EPiServer CMS
EPiServer CMS har en egen filhantering där du kan skapa kataloger, kopiera, flytta och byta
namn på både kataloger och filer. Du kan ladda upp filer, och sätta sökkriterier på filerna. Från
den inbyggda sökfunktionen kan du söka efter filer. Det finns också möjlighet att sätta rättigheter
på olika kataloger så att varje redaktör får se de kataloger som denne har rätt till.

All information som du vill visa på din webbplats måste lagras på webbservern eller datakälla dit
besökarna har rättigheter att läsa. Alla bilder och dokument som du vill visa på dina sidor måste
därför laddas upp till de datakällor som är kopplade till din webbplats. När du laddar upp filer
som du har lagrat på annan plats sker en kopiering av den filen till webbservern. Du kan ladda
upp filer direkt i filhanteraren eller från dialogrutan Infoga/redigera bild.

Du kan öppna filhanteraren genom att välja Filhantering i verktygsfältet till höger eller genom att
välja Filhantering i Åtgärdsfönstret.

Fönster
Filhanteraren öppnas alltid i åtgärdsfönstret till höger i webbläsaren. Det gör det möjligt att hålla
filhanteraren öppen till höger så att du kan dra och släppa objekt till en sida som du arbetar med.

Namnet på den valda mappen visas, samt sökvägen för mappen. Om du markerar kryssrutan
Visa miniatyrbilder kan du visa miniatyrbilder för bilder i en katalog. Filerna visas med namn och
storlek. Du kan även se när en fil ändrades och utcheckningsstatus för en fil.

Med knapparna i filhanteraren kan du navigera i katalogstrukturen, söka och skapa kataloger,
lägga till filer till en katalog och byta namn på och ta bort filer och kataloger. Du kan även ange
åtkomsträttigheter för kataloger.

Startpunkter är datakällor som är kopplade till din webbplats. Globala filer och Dokument är
standardstartpunkter. De kan konfigureras och din installation kan ha ytterligare startpunkter.

Sidfiler är en mapp som är kopplad till vald sida. Filer som lagras i katalogen Sidfiler kan bara
nås från den här specifika sidan.

Mina favoriter är genvägar till favoritmappar som du har valt.
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Höger musknapp i filhanteraren
Menyn som öppnas när du högerklickar i filhanteraren är en central del för att kunna utföra olika
operationer i filhanteraren. Vissa av funktionerna är även tillgängliga från verktygsfältet
Filhanteraren. Aktiva funktioner visas med ljusa färger i högerklicksmenyn. Beroende på vad du
vill göra i Filhanteraren är olika funktioner aktiva. Alternativen Ta bort, Klipp ut, Kopiera och
Klistra in kan användas på filer och kataloger.

Arbeta med kataloger

Skapa katalog
Skapa en katalog genom att välja Skapa katalog i verktygsfältet eller på högerklicksmenyn. Ange
namnet på katalogen och välj Spara. Katalogen skapas som en underkatalog till den katalog där
du valde Skapa katalog.

Öppna katalog
Öppna en katalog genom att dubbelklicka på katalogens namn.

Ta bort katalog
Ta bort en katalog genom att högerklicka på katalogens namn och välja Ta bort . Bekräfta
borttagningen genom att klicka på Ta bort . Om katalogen innefattar filer får du ett
varningsmeddelande. Klicka på Ta bort om du vill ta bort mappen ändå.

Ändra namn på katalog
Ändra namn på en katalog genom att högerklicka på katalogens namn och välja Ändra namn.
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Ange det nya namnet och välj Spara. Eventuella länkar till filer som finns i katalogen kommer inte
att påverkas, eftersom länkar sparas med en unik identitet som inte är kopplad till vare sig sökväg
eller filnamn.

Lägg till katalog i Mina favoriter
Lägg till en katalog till Mina favoriter genom att högerklicka på katalogens namn och välja Lägg
till favorit . Katalogen läggs till i avsnittet Mina favoriter i den vänstra delen av filhanteraren.
Klicka på Mina favoriter om du vill utöka avsnittet och visa favoriter.

Ta bort en katalog i Mina favoriter
Ta bort en katalog i Mina favoriter genom att högerklicka på katalogens namn till vänster i
katalogstrukturen och välja Ta bort favorit. Katalogen tas bort från avsnittet Mina favoriter.

Ändra rättigheter på katalog
Ändra rättigheter till katalogen genom att högerklicka på katalogens namn och välja Ändra
rättigheter. I fönstret visas de grupper/användare som har rättigheter till katalogen. Ändra genom
att klicka på Lägg till användare/grupper och välj de åtkomsträttigheter som användaren eller
gruppen ska ha. Avsluta genom att klicka på Spara. Om en sida har speciella rättigheter får
katalogen Sidfiler för den sidan samma rättigheter.

Flytta katalog
Flytta en katalog genom att högerklicka på katalogens namn och välja Klipp ut . Öppna den
katalog dit du vill flytta katalogen, högerklicka och välj Klistra in . Eventuella länkar till filer som
finns i katalogen kommer inte att påverkas, eftersom länkar sparas med en unik identitet som inte
är kopplad till vare sig sökväg eller filnamn.

Du kan inte flytta kataloger och filer i filhanteraren med dra-och-släpp-teknik.

Kopiera katalog
Flytta en katalog genom att högerklicka på katalogens namn och välja Kopiera. Öppna den
katalog dit du vill kopiera katalogen, högerklicka och välj Klistra in.
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Arbeta med filer

Lägg till en fil
Ladda upp enstaka filer till webbservern.

1. Välj katalog.

2. Välj Lägg till en ny fil i verktygsfältet eller högerklicka och välj Lägg till fil.

3. Välj Bläddra och välj de filer du vill ladda upp till webbservern. Ange information om filen i
de olika fälten.

4. Klicka på Spara. Filen laddas nu upp till webbservern och placeras i den valda katalogen.

Lägg till flera filer
Du kan välja att lägga till flera filer samtidigt i filhanteraren.

1. Välj katalog.

2. Högerklicka och välj Lägg till flera filer.

3. Välj Bläddra och peka ut de filer du vill ladda upp till webbservern. Håll ner skift eller
CTRL för att markera flera filer.

4. Välj Öppna. Filerna laddas nu upp till webbservern och placeras i den valda katalogen.

Lägga till filer med dra-och-släpp
Du kan även lägga upp en eller flera filer samtidigt till filhanteraren genom att dra och släppa från
Utforskaren i Windows.

1. Öppna Windows utforskaren.

2. Markera de filer du vill lägga upp. Håll ner skift eller CTRL för att markera flera filer.

3. Dra och släpp filerna i en katalog i EPiServer CMS filhanterare. Filerna laddas nu upp till
webbservern och placeras i den valda katalogen.

För att kunna lägga upp filer från Utforskaren i Windows med dra-och-släpp-tekniken
måste du ha åtkomsträttigheter för avancerad uppläggning av filer. Det här anger du i
administrationsgränssnittet för EPiServer CMS. Kontrollera med din
systemadministratör vad som gäller för just din webbplats.

Visa filinformation
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Du kan visa filinformation genom att högerklicka på filnamnet och välja Visa filinformation.
Filinformationen visas tillsammans med metadata som har angetts för filen. Du hittar även
referenser till sidor som filen är länkad till.

Redigera filinformation
Redigera filinformationen genom att högerklicka på filnamnet och välja Redigera filinformation.
Ange informationen i metadatafälten. Välj Spara när du ändrat eller lagt till informationen.

Öppna fil
Öppna en fil genom att dubbelklicka på filnamnet eller genom att högerklicka på filnamnet och
välja Öppna fil . Hur filen öppnas beror på inställningarna på datorn. Filen öppnas normalt i det
program den skapades i, vilket betyder att det programmet måste finnas installerat på din dator.
Om programmet inte finns kan du få en uppmaning att spara filen istället.

Ändra namn på fil
Ändra namn på en fil genom att välja Ändra namn på vald fil eller katalog i verktygsraden eller
genom att högerklicka på filnamnet och välja Ändra namn. Ange det nya namnet och välj Spara.
Länkarna bryts inte även om du ändrar namn på en fil.

Ersätt en fil
Ersätt en fil med en annan genom att ladda upp en ny fil med samma namn som filen du vill
ersätta till filhanteraren.
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Ta bort fil
Ta bort en fil genom att välja Ta bort vald fil eller katalog i verktygsraden eller genom att
högerklicka på filnamnet och välja Ta bort . Bekräfta att du verkligen vill ta bort filen genom att
svara Ja på frågan som visas. Tänk på att eventuella länkar till filen kan brytas. Du får också
information angående vilka länkar som påverkas så att du kan uppdatera dem när du byter namn
på filen.

Flytta fil
Flytta en fil genom att högerklicka på filnamnet och välja Klipp ut . Öppna den katalog dit du vill
flytta filen, högerklicka och välj Klistra in. Länkarna bryts inte även om du flyttar en fil.

Du kan inte flytta kataloger och filer i filhanteraren med dra-och-släpp-teknik.

Kopiera fil
Kopiera en fil genom att högerklicka på filnamnet och välja Kopiera. Öppna den katalog som du
vill kopiera filen till, högerklicka och välj Klistra in.

Filhantering med Windows Explorer
Som ett komplement till att arbeta med EPiServer CMS filhanterare, kan du även hantera dina
dokument och bilder ifrån Microsoft Windows Explorer (Utforskaren). Detta är möjligt tack vare
tekniken WebDAV. Du kan skapa, kopiera, flytta och radera filer i EPiServer CMS filsystem
genom att jobba direkt i Windows Explorer. Du kan också spara nya dokument i EPiServer CMS
filsystem inifrån en applikation som exempelvis Word.

Innan du kan börja arbeta med filhantering från Windows Explorer, måste din webbplats anslutas
som en nätverksenhet till Windows Explorer. Anslutningen kan sättas upp på olika sätt. Om detta
inte sker automatiskt när du loggar in måste du göra det manuellt i Utforskaren i Windows. Hör
med systemadministratören om vad som gäller för din webbplats. Du hittar mer information om
detta i den tekniska dokumentationen på world.episerver.com.

När din webbplats är ansluten, ser du den som en nätverksenhet i filstrukturen i Windows
Explorer. Du kan nu skapa filer i Office- programmen och spara dem i filstrukturen på din
webbplats, utan att först behöva gå in i EPiServer CMS och ladda upp dem i filhanteraren där.
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Versionshantering av filer
I filhanteraren kan du med hjälp av versionshanteringen hålla koll på olika versioner av filer. Du
kan se historik för filen, när den skapades, av vem och eventuella kommentarer. Som redaktör
kan du checka ut dokument som du arbetar med så att ingen annan kan ändra filen samtidigt. Du
kan öppna versionshanteringen i filhanteraren när du högerklickar på en fil.

Om du inte kan se versionshanteringsfunktionerna i filhanteraren kan det bero på att
funktionerna inte har aktiverats i delar av eller i hela filhanteraren. Detta kan
konfigureras. Hör med systemadministratören om vad som gäller för din webbplats.

Checka ut och in filer
När du väljer att checka ut en fil blir den låst så att ingen annan kan göra ändringar i den
samtidigt som du. Men trots att den är låst kan andra redaktörer eller besökare av er webbplats
ändå öppna den senaste versionen av filen och ta del av innehållet.

När du sedan har utfört dina ändringar och vill göra filen tillgänglig för andra, väljer du att checka
in den i filhanteraren igen. Du kan också lägga till en kommentar där du beskriver i korthet vilka
ändringar du har gjort. Kommentarerna underlättar för andra redaktörer att förstå vad den
senaste versionen innehåller och vilka ändringar som gjorts.

Integration med Microsoft Office
Versionshanteringen är sammankopplad med Office-programmen Word, Excel och Powerpoint
och ger dig möjlighet att direkt från filhanteraren öppna filerna i respektive program. När du har
gjort de ändringar du vill göra kan du checka in och kommentera dina ändringar direkt från
Office-programmen.

För att versionshanteringsintegrationen ska fungera med Microsoft Office-
programmen måste du installera en komponent på den dator som du använder. Den
här komponenten finns att installera under Mina inställningar i läget Redigera.

Arbeta med versionhantering genom Office-programmen
1. Högerklicka på den fil du vill redigera. Välj Checka ut. Ditt användarnamn visas nu i

kolumnen Utcheckad av och indikerar att filen är låst av dig.

2. Högerklicka på filen igen. Välj Redigera i Office. Om det är en Word-fil du har valt att
redigera öppnas automatiskt Microsoft Word.

3. Gör dina ändringar i dokumentet. Välj Checka in. Du får upp en dialogruta där du kan
skriva en kommentar om din ändring.

4. Ange din kommentar och välj OK. En ny version har nu skapats och finns tillgänglig för
både redaktörer och besökare av webbplatsen.
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Ångra utcheckning
Om du inte gör några ändringar i det dokument som du har checkat ut, återställer du genom att
högerklicka på den fil du har checkat ut och välja Ångra utcheckning.

Arbeta med versionhantering av andra filer
Du kan även hantera versioner av filer som finns skapade i andra program än Microsoft Office.

1. Öppna filen genom att dubbelklicka på filen. Aktuellt program öppnas och du kan arbeta
med förändringar i filen. Spara filen lokalt på din dator genom att välja Spara som...

2. Högerklicka på den valda filen och välj Skapa ny version.

3. Välj en ny version med Bläddra. Markera filen som du har redigerat och sparat på din
dator. Välj Öppna.

4. Ange din kommentar och välj OK. En ny version av filen har nu skapats och finns
tillgänglig för både redaktörer och besökare av webbplatsen.
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Versionshistorik
Information om alla uppdaterade versioner av en fil som har blivit incheckad finns tillgänglig i
versionshistoriken. Du kan se vem som har gjort ändringarna, när de gjordes och eventuella
kommentarer om ändringarna. Högerklicka på den fil du vill se historiken för. Välj
Versionshistorik.

Ladda ner en tidigare version
Alla versioner av filen finns lagrade och går att komma åt. Det betyder att du kan hämta och
arbeta med tidigare versioner.

1. Högerklicka på den fil du vill se tidigare versioner av. Välj Versionshistorik.

2. Högerklicka på den version som du vill titta på. Välj Ladda ner så öppnas filen i rätt
program.
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Återpublicera en tidigare version
Eftersom alla tidigare versioner av filen finns lagrade och tillgängliga kan de publiceras igen.

1. Högerklicka på den fil du vill se tidigare versioner av. Välj Versionshistorik.

2. Högerklicka på den version du vill återpublicera. Välj Återställ version eller välj Återställ
till denna version i verktygsfältet. Den återställda versionen ompubliceras och görs
tillgänglig för redaktörer och webbplatsbesökare.

När du återställer en version av filen som tidigare publicerats får den återställda
versionen ett nytt versionsnummer.

Ta bort versioner
1. Högerklicka på den fil du vill se tidigare versioner av. Välj Versionshistorik.

2. Högerklicka på den version du vill ta bort. Välj Ta bort. Versionen tas omedelbart bort.

Du kan inte ta bort den filversion som publiceras för närvarande. För att kunna ta bort
den måste du byta ut den mot en annan version och sedan ta bort den från
versionslistan.
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Flikar i redigeraläge
Alla sidtyper innehåller ett antal flikar där olika inställningar kan göras och information kan matas
in. Vad som finns under varje flik är helt beroende på vilka funktioner man vill att just den
specifika sidtypen ska ha. Antalet flikar kan också variera beroende på sidtyp. Det är även möjligt
att ändra de flikar som finns tillgängliga och den information de innehåller. Detta görs av din
systemadministratör. Med andra ord kanske de fält som beskrivs här inte är tillgängliga i den
sidtyp du arbetar med. Det kan också finnas flikar och fält som inte beskrivs här.

Typen Standardsida ingår i standardinstallationen av EPiServer CMS och fungerar ofta som bas
för andra sidtyper.

Den här mallen har följande flikar:

l Innehåll – här anger du sidnamn och innehåll för sidan.

l Schemaläggning – här arbetar du med publiceringsdatum och arkivering av sidan.

l Inställningar – ange visningssida i meny, sidadresser, sorteringsindex, listor,
prenumerationer.

l Genväg – ange genväg och hämta data från länkar för sidan.

l Kategorier – här kategoriserar du sidan.

Standardfält
I alla sidtyper finns det ett antal standardfält som inte kan tas bort:

l Namn

l Börja/Sluta publicera

l Markera sidan som ändrad

l Visa sidan i menyer

l Skapad

l Sorteringsordning

l Sorteringsindex

l Arkivera till sida

l Enkel adress till sidan

l Sidans namn i webbadres
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Fliken Innehåll

Standardvärden
Systemadministratören för er webbplats har möjlighet att lägga in standardvärden för de olika
fälten som du kan fylla i. Det kan exempelvis innebära att rubrikfältet redan är ifyllt eller kanske
att datum för publicering fylls i automatiskt. Om din systemadministratör har valt att arbeta med
standardvärden är syftet att man vill underlätta arbetet för redaktörerna utan att begränsa. Det
innebär att du som redaktör kan ändra de förutbestämda värdena om du så önskar.

Namn
Här skriver du namnet på sidan du skapar. Det här är det namn som sidan får i trädstrukturen och
i menyn i EPiServer CMS samt som rubrik om du inte anger ett annat namn i fältet Ledtext (Se
\"Rubrik"\ på sidan 88). Fältet Namn får inte lämnas tomt.

Rubrik
Rubriken är det som senare kommer att visas som rubrik högst upp på sidan. Sidans rubrik kan
om man så önskar skilja sig från sidans Namn som är det som visas i trädstrukturen. Ange en
sidrubrik i fältet Ledtext om du vill ha ett annat värde än det som du angav under Namn. Fältet
Ledtext kan lämnas tomt och får då samma värde som fältet Namn.

Editorn
I editorn skapar du det som ska visas för besökaren. Lite förenklat kan man säga att det är här du
skapar innehållet på dina sidor. Editorn är en redigeringsbar yta där du kan arbeta med texter
och bilder samt skapa länkar och lägga in tabeller.

Exempelmallen Standardsida har två editorsektioner: Primärt innehåll och Sekundärt innehåll .
Mallen Standardsida är uppbyggd så att texten i Primärt innehåll visas mitt på sidan, och texten i
Sekundärt innehåll visas i sidans högermarginal. Om du inte fyller i något i Sekundärt innehåll
lämnas högermarginalen tom.
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Skribent
Här skriver du namnet på den person som skapat sidan. När sidan publiceras visas också datum
och klockslag då sidan senast markerades som ändrad. Fältet Skribent kan vara tomt.

Fliken Schemaläggning

Börja/Sluta publicera
Du kan välja att tidsstyra publiceringen av sidor som du
skapat. Du anger då mellan vilka tidpunkter sidan ska visas
exempelvis, 2001-04-01 08:00 till och med 2001-04-30 16:00.
Genom att klicka på knappen bredvid inmatningsfältet får du
upp en kalender där du kan klicka på aktuellt datum och tid.
Om du lämnar fälten tomma innebär det att sidan publiceras
omedelbart och att sidan inte har en tidsbestämd synlighet på
webbplatsen.

Du måste då manuellt radera sidan om du inte vill att den ska
vara kvar. Det går också bra att bara använda ett av fälten om
du vill bestämma antingen start- eller stoppdatum. Glöm inte
att klicka på knappen Publicera när du sparat sidan, annars publiceras inte sidan. Trots att du
klickar på Publicera direkt efter du sparat kommer sidan inte att bli offentlig förrän det valda
datumet och tiden inträffar.

Skapad
Datum och klockslag som sidan skapades, behöver normalt inte ändras.

Arkivera till sida
Om du använder publiceringsdatum, börja och sluta publicera, kan du här ställa in var sidan ska
placeras när sluta-publicera-datum inträder. Kanske vill du att nyheter endast ska visas i två
veckor på första sidan, för att därefter arkiveras under sidan Nyhetsarkiv.

Du skapar då en ny sida och döper den till nyhetsarkiv. När nyhetsarkivet har skapats väljer du
den sidan i dialogrutan Infoga/redigera länk och väljer sedan OK. Denna egenskaps ärvs av alla
underliggande sidor. Det innebär att du inte måste sätta in det på alla sidor som ska arkiveras,
utan endast huvudsidan.
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Fliken Inställningar

Visa sidan imenyer
Det är inte alltid man vill att alla sidor som finns på webbplatsen ska finnas med som ett alternativ
i menyn. Om du tar bort bocken i kryssrutan Visa sidan i menyer kommer sidan inte att vara synlig
i menyn. Denna funktion kan vara lämplig att använda för formulär eller andra sidor som inte
behöver finnas i menyerna, utan som istället nås genom länkar från andra sidor.

Sidans namn i webbadress
Fältet Sidans namn i webbadress har du endast nytta av om ni valt att använda webbadresser
som återspeglar webbplatsens struktur. Då kommer adresserna i adressfältet att följa strukturen
på webbplatsen. Kontakta din systemadministratör för att kontrollera vad som gäller för din
webbplats. Om du anger en adress i Sidans namn i webbadress skapas en adress automatiskt
utifrån det namn du har givit sidan. Om du tycker att den blir för lång och krånglig kan du själv
skapa ett namn på sidan.

Det är möjligt att ändra detta namn i efterhand, men tänk på att många kan ha skapat länkar till
din sida, och de kommer inte längre fungera om du byter ut namnet i fältet Sidans namn i
webbadressen. Om du byter namn på sidan påverkas inte fältet och länkarna till sidan.

Enkel adress till sidan
När sidor länkas i EPiServer CMS får sidorna en adress som kan vara svår att komma ihåg och
som man inte gärna använder i marknadsföringssammanhang. Med hjälp av Enkel adress till
sidan så kan du skapa en länk så att besökare kan komma till sidan med en förståelig adress.
Om du exempelvis skriver /produkter i fältet så kan besökaren skriva
http://www.foretaget.se/produkter och kommer då direkt till denna sida.

Den här funktionen fungerar också genom att man skriver namnet på sidan efter webbadressen.
Om jag exempelvis har en sida som heter Nyheter kan jag skriva http://www.foretaget.se/nyheter
och komma till rätt sida utan att jag fyllt i enkel adress. Först söker EPiServer CMS på sidor som
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har en enkel adress. Om en sida inte hittas med adressen kommer den att söka på sidnamnet.
Tänk på att om flera sidor har samma namn visas den sida som hittas först.

Sorteringsordning
Sorteringsordning anger hur sidorna ska sorteras i menyerna. När du väljer sorteringsordning
styr du ordningen mellan alla undersidor till sidan du redigerar. Här kan du välja mellan att
sortera efter när sidorna är skapade, ändrade eller publicerade, med fallande eller stigande
ordning. Du kan också välja att sortera i alfabetisk ordning eller efter sorteringsindex som du
sätter.

Sorteringsindex
Om du har valt Enligt sorteringsindex som sorteringsordning på en sida måste du ge alla sidans
undersidor ett nummer så att systemet förstår i vilken ordning sidorna ska placeras. Den sida
som har lägst tal sorteras överst i menyn. Standardtalet för alla sidor är oftast 100. Om du skapar
en sida som du vill ska placeras före övriga sidor i menyn ger du den sidan ett lägre tal än 100,
förslagsvis 90. Om du vill att den ska sorteras därefter, väljer du ett tal högre än hundra,
exempelvis 110. De är alltid bra att jobba med minst 10-tal om du i framtiden vill lägga in en sida
mellan två andra. På så sätt kan du enkelt göra det utan att behöva ändra sorteringsindex på alla
sidor. Kom ihåg att sorteringsindex bara används när du har valt Enligt sorteringsindex under
Sorteringsordning på den överordnade sidan.

Markera sidan som ändrad
I EPiServer CMS används datumet då sidor sparas vid flera olika tillfällen. Ett exempel kan vara
vid prenumeration, då sidan skickas med som en nyhet i prenumerationen. Om man gjort mindre
layoutförändringar eller rättat stavfel, vill man inte att EPiServer CMS ska uppfatta sidan som
ändrad och ta med den i prenumerationsutskick. För att EPiServer CMS ska förstå att du gjort
omfattande förändringar av innehållet markerar du kryssrutan Markera sidan som ändrad. Då
kommer systemet att ta med den i nästa prenumerationsutskick.

Hämta huvudlistning från
I många fall är det lämpligt att kunna skapa en lista av andra sidor, exempelvis vid listning av
nyheter eller länkar. Då bildas en lista med alla sidor som ligger under en sida i strukturen. I
listan visas namnet på sidan, puff-texten och en länk till sidan där man kan läsa mer. Du skapar
en listning genom att klicka på knappen brevid inmatningsrutan. Dialogrutan Välj sida öppnas.
Markera den sida vars underliggande sidor du vill hämta listningen från och välj OK.

Visa antal sidor i huvudlista
När du har skapat en listning är inte det alltid säkert att du vill visa alla poster i listan, exempelvis
när du ska lista nyheter. Då kanske det är aktuellt att visa de fem senaste nyheterna. Ange då
fem i fältet Visa antal sidor i listning. Anges inget värde i det här fältet visas alla sidor i listningen.

Hämta sekundär listning från
Här har du möjlighet att lägga till ytterligare en listning av sidor, vilken då kommer att visas i
sidans högermarginal, så som denna mall är uppbyggd.

Antal sidor i sekundär lista
Här kan du ange hur många sidor som ska visas i den sekundära listningen.Anger du inget
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värde i detta fält kommer alla sidor att visas i listningen, om du angett en sida att hämta en
sekundär listning från.

Aktivera prenumeration
Genom att markera kryssrutan Aktivera prenumeration ger du besökaren möjlighet att
prenumerera och få e-postutskick för alla de sidor som skapas och uppdateras under sidan. Om
du exempelvis har en sida för nyheter med underliggande nyhetssidor, får prenumeranterna ett
e- postmeddelande med länkar till nyskapade nyhetssidor. För att användaren ska få
informationen skickad till sig måste denna dock ha registrerat sig för prenumeration på en
speciell sida.

Blockera prenumeration för denna sida
Alla sidor som skapas och publiceras under en sida som har Aktivera prenumeration markerat
går ut i prenumerationsbrevet. Det finns dock tillfällen då man vill skapa en ny sida som man vill
publicera utan att den ska skickas ut i ett prenumerationsbrev. Genom att välja alternativet
Blockera prenumeration för denna sida förhindrar du att den aktuella sidan skickas ut i nästa
prenumerationsbrev.

Om du vid ett senare tillfälle vill att sidan ska skickas i prenumerationen avmarkerar du
alternativet Blockera prenumeration för denna sida och markerar alternativet Markera sidan som
ändrad, samt väljer Spara och publicera.

Fliken Genväg
Fliken Genväg används för att skapa olika typer av länkar i menyträdet. Skillnaden mellan
genvägar och vanliga länkar är att med genvägar blir själva sidan en länk i menystrukturen och
visar inget innehåll av sig självt. Genvägar kan länka till sidor på samma webbplats eller till
externa platser. Genvägar kan också hämta data från andra sidor på samma webbplats. Med det
här alternativet stannar besökaren i samma gren på sidträdet.

Länk till den här sidan
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Det här är standardvärdet, alltså en länk som visar den information du skapade på fliken
Innehåll . Genom att välja det här alternativet återställer du också sidan efter användning av
andra typer av länkar.

Genväg till sida i EPiServer CMS
Genväg till en sida i EPiServer CMS används för att länka till en annan sida på samma
webbplats. Detta blir då en direktlänk till den sida du väljer. När besökaren väljer denna länk
förflyttas besökaren till den sida du länkat till och den sidans tillhörande menyer.

Hämta data från sida i EPiServer CMS
Hämta data från sida i EPiServer CMS är samma typ av länk som Genväg till sida. Skillnaden är
att istället för att förflyttas till den sida man länkar till så hämtar man informationen till den sida
man befinner sig på. Besökaren är fortfarande kvar på samma sida med dennes struktur.

Funktionen är väldigt användbar när man bygger tvärstrukturer i en webbplats. Man kan
återanvända samma information i flera olika sammanhang exempelvis på ett intranät, men
behöver bara underhålla den på ett ställe.

Länk till sida på annan webbplats
Länk till sida på annan webbplats används för att länka till en extern sida på Internet eller till ett
dokument på servern. Tänk på att få med hela adressen, inklusive http://. Genom att klicka på
knappen bredvid fältet får du upp länkverktyget där du kan skapa länkar precis som vanligt. Du
kan länka till dokument, e-postadresser m.m.

Ingen länk
Alternativet Ingen länk, bara text använder du om du vill att denna sida endast ska utgöra en
rubrik i menyn och inte visa någon information eller länka till någon annan sida.

Målram
I fältet Målram anger du hur länken ska öppnas. Detta är framförallt användbart om man har en
webbplats med ramar. Det är också vanligt att man öppnar externa länkar i nytt fönster.

Fliken Kategorier
Kategorisering av sidor kan vara mycket användbart, till exempel när du filtrerar sökinformation
eller sidor i nyhetslistningar. En systemadministratör kan hantera kategorier i
administratörsgränssnittet i EPiServer CMS. Kategorierna visas sedan under fliken Kategorier
där redigerare kan använda dem på sidor.
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Arbeta med globalisering
EPiServer CMS har stöd för att kunna arbeta med flera språk/varianter av sidor på en och samma
gång. Det innebär att en trädstruktur kan bestå av flera parallella träd, ett för varje språk. Denna
funktion är inte bara användbar på webbplatser som har fler språk. Globaliseringen kan också
användas om man exempelvis vill ha en lättläst del av webbplatsen. Det är en annan variant av
en sida även om den är skriven på samma språk.

Det finns många olika sätt att arbeta med språkvarianter. Förhoppningen är att du ska kunna hitta
det sätt som passar dig bäst. Din systemadministratör har tillsammans med er leverantör satt upp
hur globaliseringsstödet ska fungera på just er webbplats, och variationerna kan vara stora. För
många webbplatser översätts hela innehållet till flera språk, medan det för andra kanske bara
översätts en liten del. De sidor som då inte är översatta kanske ska visas på ett annat språk eller
inte visas överhuvudtaget. EPiServer CMS har stöd för att variera dessa inställningar på varje
enskild sida.

Standardspråk för webbplatsen
I EPiServer CMS kan du jobba med världens alla språk. Många europeiska och asiatiska språk
finns installerade som standard, men det är möjligt att lägga till fler språk. Varje webbplats har ett
så kallat standardspråk. Din systemadministratör avgör vilket språk som ska vara
standardspråket. Standardspråket är det språk som i första hand visas för webbplatsredaktörer
och besökare, men det är även möjligt att visa ett annat språk än standardspråket.

Globalisering gäller alla sidor, oavsett vilken sidtyp sidan är baserad på. Din
systemadministratör avgör vilka fält i varje sidtyp som ska vara unika för varje språk. Vissa

fält i respektive sidtyp är därmed gemensamma för alla språk. Värdet på dessa fält måste ändras
på webbplatsens standardspråk. De gemensamma fälten är markerade med en ikon efter fältets
namn.

Strukturen
När du loggar in i redigeraläge visas trädstrukturen till vänster. Det språk som valts som
standardspråk för webbplatsen visas i första hand. I en flervalslista längst ned på fliken Struktur
visas de språk som du kan skapa och redigera sidor på. Sidor som visas kursivt är inte
tilllgängliga på det språk som du har valt.

En flaggikon visar att sidan saknas för aktuellt språk och kommer att visas för
webbplatsbesökarna på det språk som flaggan visar som reservspråk.
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Skapa och redigera globaliserade sidor
För att kunna skapa en sida på ett annat språk måste du först ha skapat och sparat sidan på
originalspråket. Det finns tre sätt att skapa sidor på ett annat språk. Välj det sätt som passar dig
bäst.

Du kan bara skapa och redigera sidor på ett språk som du har rättigheter till. Kontakta
systemadministratören om du inte har åtkomst till sidor på ett visst språk.

Meny ovanför sidan

1. Välj den sida som du vill ha tillgänglig på ett annat språk.

2. Välj det "nya" språket i listrutan Sidvy i det övre högra hörnet på sidan.

3. Välj Redigera och fyll i den information som du vill ska finnas på sidan i de olika fälten.

4. Välj Spara och publicera för den nya språkvarianten på sidan.

Sidans språk
I verktygsfältet hittar du knappen Sidans språk. Ett åtgärdsfönster öppnas där du kan se en

översikt av statusen för de olika språkvarianterna för den markerade sidan. Du kan enkelt skapa
språkvarianter från denna vy.

1. Markera sidan i den vänstra strukturen.

2. Välj Sidans språk från verktygsfältet.

3. Åtgärdsfönstret visas till höger, och alla tillgängliga språk visas där.

4. Välj Skapa med det språk du vill skapa din sida på.

5. En ny språkversion av sidan visas, ange den information du vill ha på det aktuella
språket.

6. Klicka på Spara och publicera.

Språköversikt
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I verktygsfältet hittar du knappen Språköversikt . Med den visas en språköversikt över den
aktuella sidan och dess undersidor. Du kan från denna vy se vilken status som gäller för de olika
språkvarianterna och du kan skapa nya språkvarianter. En grön bock visar att sidan är skapad
och publicerad.

1. Markera sidan i den vänstra strukturen.

2. Välj Språköversikt från verktygsfältet. Språköversikt för sidan visas.

3. Välj Skapa för det språk du vill skapa din sida på. Om en sida har skapats på ett visst
språk men inte har publicerats än klickar du på Publicera.

4. Ange ditt innehåll och publicera om det behövs.

Ta bort språk
Det kan ibland vara nödvändigt att ta bort en språkvariant utan att ta bort hela sidan och de andra
språken. Det kan vara så att du av misstag har skapat en sida på fel språk eller att du helt enkelt
vill ta bort informationen på det aktuella språket.

1. Visa trädstrukturen för den sida vars språkversion du vill ta bort.

2. Högerklicka på sidan som du vill ta bort språkvarianten för.

3. Välj Ta bort språk.

4. Bekräfta att du vill radera språket.

Jämför språk
Det är möjligt att jämföra två språkvarianter för att se om det finns några skillnader. Du kan
jämföra de olika språkvarianterna på fliken Redigera . Du kanske vill jämföra språk om du
exempelvis översätter en sida och skulle vilja se hur sidan ser ut på ursprungsspråket.

1. Välj den sida som du vill jämföra språk med.

2. Välj det första språket i rullgardinslistan Sidvy överst till höger i fönstret.
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3. Välj det andra språket i rullgardinslistan Jämför med.

4. De båda språkvarianterna visas bredvid varandra, och du kan jämföra och redigera det
första språket. Du kan inte ändra det andra språket när du jämför språk.

Versionshantering av språkvarianter
Alla språkvarianter har sina egna sidversioner på fliken Versionslista. Markera kryssrutan Visa
alla språk om du vill visa alla versioner och alla språkvarianter. Se \"Versionshantering för sidor"\
på sidan 73.

Länka till språkvariant av en sida
Det är möjligt att länka till en viss språkvariant av en sida. Se \"Länka till en sida på samma
webbplats"\ på sidan 49.

1. Markera orden som ska bilda länken i editorn.

2. Välj Infoga/redigera länk.



© EPiServer AB

Arbeta med globalisering | 99

3. Dialogrutan Länkegenskaper visas med fliken Webbsida.

4. I fältet Länktitel skriver du texten som ska visas som en pekare till länken. Den här
informationen är viktig för alla som läser webbplatsen med hjälp av olika hjälpmedel.

5. I fältet Målram anger du hur länken ska öppnas. Om du inte anger något här öppnas
länken i samma fönster.

6. Välj Sida på denna webbplats som mål för länken. Välj sidan du vill länka till genom att
markera knappen till höger om fältet Adress. Du får då upp en ny dialogruta som visar
sidträdets struktur.

7. Markera sidan du vill länka till i strukturen och klicka på Välj.

8. Under Språk kan du välja vilken språkversion av sidan som ska visas. Välj språket i listan
eller välj alternativet Automatiskt. Väljer du det senare alternativet, vilket är det
vanligaste, styrs besökaren automatiskt till den språkversionen som man själv har valt att
besöka på webbplatsen.

9. Välj OK.

Språkinställningar
Vilka språk som finns tillgängliga på webbplatsen kan variera beroende på plats i
trädstrukturen. Det är möjligt att göra en liten del av webbplatsen tillgänglig på flera språk

istället för hela strukturen. Det är även möjligt att ha ersättningsspråk och reservspråk så att du
kan definiera vad som ska hända om en sida inte finns tillgänglig på det språk som
webbplatsbesökaren använder. Du kan ange vilket språk som ska visas i stället eller om sidan
inte ska finnas tillgänglig alls. Alternativet Språkinställningar i verktygsfältet gör det möjligt att
välja hur webbplatsen ska visa ett visst språk, och när.

Språkinställningar delas in i två grupper:

l inställningar som inte påverkar det språk som visas för besökaren – tillgängligt språk.

l inställningar som påverkar det språk som visas för besökaren – ersättningsspråk och
reservspråk.

Tillgängliga språk
Språk som definieras som Tillgängliga språk påverkar bara redaktörens användargränssnitt i
läget Redigera och inte innehållet som visas för webbplatsbesökarna. Sidor kan bara skapas i
läget Redigera på språk som anges som "tillgängliga". Det är dock också möjligt att komma åt
och redigera innehåll på sidor som tidigare har varit tillgängliga men som kanske inte är
tillgängliga nu.

Du kan bara skapa och redigera sidor på ett språk som du har rättigheter till. Kontakta
systemadministratören om du inte har åtkomst till sidor på ett visst språk.

1. Välj den sida i strukturen som du vill göra ett eller flera språk tillgängliga från i läget
Redigera. Om du exempelvis vill att hela webbplatsen ska vara tillgänglig väljer du sidan
Start.

2. Högerklicka och välj Språkinställningar eller välj Språkinställningar från verktygsfältet.
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3. Avmarkera Ärv inställningar från den överordnade sidan: "xxxxxx" om du vill skapa
speciella inställningar för den här delen av webbplatsen.

4. Välj Ändra under Tillgängliga språk.

5. Välj de språk som ska vara tillgängliga.

6. Välj Spara.

Språk kan bara göras tillgängliga om de först har aktiverats i adminläge. Kontakta
systemadministratören om det språk du vill använda inte finns med i listan över
tillgängliga språk.

Ersättningsspråk
Ersättningsspråk används för att ersätta ett språk med ett annat oavsett om sidan finns på det
första språket. Det kan vara användbart när du vill visa innehåll från det andra språket istället för
från det första språket. Ersättningsspråk kan vara användbart när:

l sidorna finns på det första språket, men du vill att besökarna ska visa innehållet på ett
annat språk, till exempel om det fortfarande finns gammalt innehåll.

l du har börjat översätta sidor för hela eller delar av din webbplats men inte vill ha blandat
innehåll förrän hela webbplatsen har översatts klart. I det här fallet använder du
ersättningsspråk tills du har översatt alla sidorna.

l Om det inte finns något underträd för det första språket anger du det andra språket som
ersättningsspråk för att visa innehåll på det språket istället.

Ersättningsspråk påverkar det språk som visas för webbplatsbesökarna, men det
påverkar inte hur sidorna visas i redigeraläget.

Ersättningsspråk kan göra att det finns flera språk på webbplatsen, vilket kan vara
förvirrande för webbplatsbesökaren.

1. Välj huvudsida i strukturen som du vill ange ersättningsspråk för.

2. Högerklicka och välj Språkinställningar eller välj Språkinställningar från verktygsfältet.

3. Avmarkera Ärv inställningar från den överordnade sidan: "xxxxxx" om du vill skapa
speciella inställningar för den här delen av webbplatsen.

4. Välj Ändra under Ersättningsspråk.
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5. Välj ersättningsspråk för de olika språken.

6. Välj Spara.

Reservspråk
Ersättningsspråk ersätter ett språk med ett annat när det inte finns några sidor för det språket,
antingen tillfälligt eller permanent. Det kan vara användbart när du vill visa innehåll från det
andra språket istället för från det första språket. Reservspråk kan inte användas om ett
ersättningsspråk har angetts för sidorna i strukturen.

En flaggikon bredvid sidorna i strukturen visar att sidan saknas för aktuellt språk.
Reservspråket används istället.

Reservspråk kan vara användbart när:

l sidorna inte finns tillgängliga på det första språket, men du vill att besökarna ska kunna
visa innehållet på ett annat språk istället

l du vill börja översätta din webbplats och vill att sidorna ska finnas tillgängliga på det
slutgiltiga språket när de publiceras, men tills dess ska sidorna visas på ett annat språk

l Om det inte finns något underträd för det första språket anger du det andra språket som
reservspråk för att visa innehåll på det språket istället.

Reservspråk påverkar det språk som visas för webbplatsbesökarna, men det påverkar
inte hur sidorna visas i redigeraläget.

Reservspråk kan göra att det finns flera språk på webbplatsen, vilket kan vara
förvirrande för webbplatsbesökaren.

1. Välj huvudsida i strukturen som du vill ange reservspråk för.

2. Högerklicka och välj Språkinställningar eller välj Språkinställningar från verktygsfältet.

3. Avmarkera Ärv inställningar från den överordnade sidan: "xxxxxx" om du vill skapa
speciella inställningar för den här delen av webbplatsen.

4. Välj Ändra under Reservspråk.

5. Välj vilket språk som ska användas som reserv för det språk som besökaren väljer. Välj
ett andra språk som ska visas om innehållet inte finns tillgängligt på det första språket.

6. Välj Spara.



© EPiServer AB

102 | Redaktörshandboken för EPiServer CMS 6.0 Rev C



© EPiServer AB

Publicera från Microsoft Office | 103

Publicera från Microsoft Office
Om du har dokument som du skapat i Office-programmen Word, Excel eller Powerpoint kan du
publicera dessa dokument direkt från Office till EPiServer CMS. För att detta ska fungera måste
du ha ett klientverktyg installerat på datorn. En knapp visas i Office-programmen med namnet
Publicera till EPiServer CMS. Observera att du i vissa fall får lägga till knappen manuellt genom
att anpassa verktygsraden i programmens huvudmeny.

I en standardinstallation av EPiServer CMS finns det två sätt att publicera från Office. Antingen
publicerar man så att innehållet från dokumentet konverteras till EPiServer CMS- sidor, vilka
sedan underhålls från EPiServer CMS eller från Office. När man använder den här varianten av
publicering sker en filtrering av innehållet. Formateringar och annat skalas bort så att designen
följer webbplatsens så mycket som möjligt. Detta filter är möjligt att anpassa för varje enskild
webbplats, så det kan se annorlunda ut på den som du arbetar med.

Det andra publiceringsalternativet i en standardinstallation är att publicera information till en
speciell sidmall i EPiServer CMS. Detta filtrerar innehållet. EPiServer CMS publicerar HTML-
koden som genereras av Office. I det följande beskrivs bägge alternativen.

Publicera från Office till valfri sidmall i EPiServer CMS
1. Dokumentet skrivs i MS Office. När dokumentet är färdigt för publicering måste det först

sparas.

2. Välj Publicera till EPiServer CMS i verktygsfältet.

3. Dialogrutan för att publicera till EPiServer CMS öppnas. Alla webbplatser som du kan
publicera till visas med sin trädstruktur. Välj den sida där du vill skapa din nya sida. Välj
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Nästa.

4. Välj vilken mall du vill skapa den nya sidan på.Om det i webbplatsen är bestämt vilken
mall som ska skapas under den meny som du har valt, får du inte välja mall. Välj Nästa.

5. Beroende på vilken mall du valt kan det finnas vissa fält som du ska fylla i, exempelvis
namn på sidan, publiceringsdatum m.m. Namnet på sidan hämtas automatiskt från
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dokumentets namn, men du kan ändra det om du vill. Fyll i fälten och välj Nästa.

6. Sidan filtreras och konverteras till EPiServer CMS-format. Välj Spara och visa om du vill
förhandsgranska sidan i EPiServer CMS.

7. En förhandsgranskning av sidan visas, och du kan välja om du vill Publicera sidan.

Sidan är nu skapad i EPiServer CMS och eventuella bilder har lagrats i sidans katalog. Du kan
fortsättningsvis underhålla sidan från EPiServer CMS om du vill.

Det finns en dynamisk egenskap som kan vara lagrad på den delen av trädet som du publicerat
sidan på.Om du har denna egenskap inställd, kan du även uppdatera sidan från Word. Om du
öppnar dokumentet igen och väljer Publicera till EPiServer CMS kommer du att få en upplysning
om att dokumentet redan tidigare publicerats till EPiServer CMS. Du kan välja om du vill skapa
en ny version av den tidigare publicerade sidan eller skapa en ny sida. Du kan då välja att göra
en ny version av den tidigare publicerade sidan, eller att skapa en ny sida.

Publicera delar av ett dokument
Du kan välja att publicera delar av ett dokument genom att först markera de delar av dokumentet
du vill publicera. Välj sedan Publicera till EPiServer CMS.
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Formatet på texten som skapas
När publiceringen sker från Office och EPiServer CMS, filtreras texten så att den följer designen
på webbplatsen så mycket som möjligt. Det bygger på att du har skapat dokument med färdiga
formatmallar precis som du gör i EPiServer CMS. I Office kan du välja att formatera rubriker med
Heading 1 osv.Om du använder dig av formatmallar i Office, kommer filtret att översätta till de
formatmallar som gäller för webbplatsen. Har du i dokumentet valt typsnitt, storlek och färg, får du
med detta format även till EPiServer CMS-sidan.

Filtret är anpassningsbart för varje enskild webbplats, så det kan se annorlunda ut på din
webbplats. Kontakta din systemadministratör för att kontrollera vad som gäller hos er.

Publicera från Office med mallen Dokumentsida
Det finns två mallar som är specialanpassade för publicering från MS Office i
standardinstallationen av EPiServer CMS, Dokumentlista och Dokumentsida. Dokumentlistan
skapar en lista med alla dokument som är publicerade som undersidor till sidan. Klickar
besökaren på titeln visas en html-version av dokumentet. I mallen finns möjlighet att välja om
besökarna ska kunna ladda ner originaldokumentet. Klickar besökaren på dokumentikonen
laddas dokumentet ner i originalformat.

1. Dokumentet skrivs i MS Office. När dokumentet är färdigt för publicering måste det först
sparas.

2. Välj Publicera till EPiServer CMS i verktygsfältet.

3. Dialogrutan för att publicera till EPiServer CMS öppnas. Alla webbplatser som du kan
publicera till visas med sin trädstruktur. Välj den sida som skapades i mallen
Dokumentlista. Välj Nästa.

4. Ange på sidan publiceringsdatum och eventuell puff-text. Namnet på sidan hämtas
automatiskt från dokumentets namn, detta kan du ändra det om du vill. Fyll i fälten och välj
Nästa.
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5. Sidan filtrereras och konverteras. Välj Spara och visa om du vill förhandsgranska sidan i
EPiServer CMS.

6. En förhandsgranskning av sidan visas, och du kan välja om du vill Publicera sidan.

Sidan har nu skapats i mallen Dokumentsida i EPiServer CMS. Informationen finns nu på fyra
olika platser.

1. Det finns en fil som är som ett html-original i sidan katalog, det är originalet vi ser på
sidan. Här har ingenting filtreras utan visas exakt så som Office skulle skapat html-koden.

2. Ursprungsdokumentet har även lagts upp i sidkatalogen. Det betyder att besökare kan
hämta dokumentet från dokumentlistan.

3. Sidan pekar också ut originalplatsen för dokumentet, redaktörens dator eller liknande
plats.

4. Innehållet ligger även i editorn i sidan. Detta för att kunna stödja sökfunktionen på
webbplatsen. Ändringar i det fältet påverkar inte det man ser.
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Anpassa EPiServer CMS
När du börjar arbeta med EPiServer CMS är det en bra idé att börja genom att utforska vilka
anpassningsinställningar som finns. Du kan lägga till din e- postadress och ändra
gränssnittsspråket i lägena Redigera och Admin i EPiServer CMS. Dessutom kan du installera
EPiServer CMS-tillägg på datorn, arbeta med personliga uppgifter och skapa genvägar till dina
favoritsidor.

Mina inställningar
Under Mina inställningar hanterar du alternativen för användarinformation och
visningsinställningar för gränssnittet. De här alternativen når du genom att välja Mina
inställningar under Administratör i övre högra hörnet av menyn högst upp.

Från Mina inställningar får du också åtkomst till installationen av komponenter och Microsoft
Office-tillägg.

Användarinformation
Genom att fylla i dina personliga uppgifter, till exempel namn och e-postadress, på fliken
Användarinformation under Mina inställningar identifierar du dig själv så att systemet kan
kommunicera med dig exempelvis när ett automatiskt arbetsflöde används.

Beroende på hur din EPiServer CMS-installation är konfigurerad kan du kanske hantera din
lösenordsinformation från fliken Användarinformation. Kontrollera med din systemadministratör
vad som gäller för just er webbplats.

Visningsalternativ
På fliken Visningsalternativ under Mina inställningar kan du välja vilket språk du vill arbeta med
och vilka symboler du vill se i trädstrukturen.
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Under Personligt språk väljer du systemspråk som är det språk som användargränssnittet visas
på, det vill säga huvudmenyer, flikar, högerklicksmenyer osv.

Om du markerar Använd standardinställningar under Symboler i trädstrukturen kommer alla
tillgängliga symboler att användas i trädstrukturen. Om du istället avmarkerar Använd
standardinställningar kan du välja vilka symboler du vill se i trädstrukturen genom att markera
eller avmarkera kryssrutorna.

Komponenter
Vissa funktioner i EPiServer CMS kräver att du installerar komponenter på den dator som du
arbetar med. Installationen sker genom nedladdning av programvara via internet. De funktioner
som kräver en klientprogramvara är:

l Export till Excel, Microsoft Office – vid export av formulärdata till Microsoft Excel.

l Avancerad filuppladdning – för avancerad filuppladdning med hjälp av dra-och-släpp-
åtgärder

Komponenten Rättstavning, Microsoft Office- koppling är bara aktuell om du
använder HTML- redigeraren i EPiServer CMS 5 och inte HTML- redigeraren i
TinyMCE. Mer information hittar du i dokumentationen till EPiServer CMS 5.

Välj Mina inställningar under Administratör i det övre högra hörnet i toppmenyn och välj sedan
Komponenter i vänstra kolumnen om du vill få åtkomst till komponentinstallationen.
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I listan visas vilka komponenter som du har installerat. De med en grön bock finns på din dator.
Visas ett rött kryss är komponenten inte installerad. Välj Installera om du vill installera
klientprogramvaran och följ instruktionerna i de dialogrutor som visas.

Microsoft Office-tillägg
För att du ska kunna publicera information direkt från Microsoft Office till EPiServer CMS krävs att
du installerar ett Office- tillägg på datorn du arbetar med.Du behöver också aktivera de
webbplatser du arbetar med, för publicering från MS Office. Innan du installerar Office-tillägget
och aktiverar webbplatsen, måste dock din systemadministratör ge dig behörighet för att kunna
publicera från Microsoft Office. När du därefter installerar Office- tillägget får du tillgång till
alternativet Publicera till EPiServer CMS i MS Word, Excel och Powerpoint.

Välj Mina inställningar under Administratör i det övre högra hörnet i toppmenyn och välj sedan
Microsoft Office-tillägg i vänstra kolumnen om du vill få åtkomst till installation och aktivering av
Office-tillägg.

Installera
På fliken Installera kan du se vilken version av tillägget som du har installerat. Om du inte har
den senaste versionen blir knappen Installera aktiv och du kan följa installationsprogrammet för
att installera tillägget.
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Aktivera och inaktivera
På fliken Aktivera kan du välja att göra den aktuella webbplatsen till målplats för din publicering.
Genom att välja knappen Aktivera kan du publicera med Office till flera olika webbplatser. Om du
vill ta bort möjligheten att publicera från Office till denna webbplats väljer du Inaktivera.

Favoriter
Fliken Favoriter finns i vänster kolumn i läget
Redigera. Fliken visar de sidor som du har valt
som favoriter i trädstrukturen. Därifrån kan du
snabbt komma åt dina mest använda sidor.

För att placera en sida och dess undersidor
bland dina favoriter så högerklickar du på sidan
i strukturen och väljer Lägg till i favoriter. Ta
bort en favorit på samma sätt men högerklicka
då istället på sidan på fliken Favorit och välj Ta
bort favorit.

Uppgifter
En uppgift är information som är relaterad till aktiviteter i EPiServer CMS som vanligtvis kräver
åtgärder av något slag. Ett vanligt exempel är en sida som finns angiven som "Klar att publicera"
av en redaktör som saknar publiceringsrättigheter. En uppgift skapas sedan med en länk till
sidan och finns tillgänglig för granskning och publicering av någon som har
publiceringsrättigheter.

Uppgifter kan skapas automatiskt av systemet eller manuellt av användarna i redigeraläge.
Uppgifter kan tilldelas enskilda personer eller en grupp användare. Uppgifterna visas under
fliken Aktiviteter i vänster kolumn i redigeraläge eller från Åtgärdsfönstret som finns tillgängligt
som en knapp i det övre högra verktygsfältet.

Uppgifter kan göras tillgängliga som gadgetar på dashboard i OnlineCenter. På det
här sättet får du snabbt åtkomst till viktiga åtgärder som måste göras på din webbplats.
Läs mer om gadgeten Aktiviteter i OnlineCenter.
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Aktiviteter
Under fliken Aktiviteter i läget Redigera finns en lista med de olika aktiviteter som du och din
grupp har blivit tilldelade. Alla redaktörer kan få uppgifter tilldelade sig personligen eller till en
hel grupp. Systemet håller också reda på vilka sidor du har redigerat, sparat och publicerat.

Uppgifterna sammanställs under ett antal rubriker:

Ej publicerade: Här finns alla sidor du har sparat men ännu inte publicerat. Det är enkelt att hålla
reda på om du glömt publicera sidor genom att titta under den här rubriken. För att fortsätta
arbeta med sidan klickar du på namnet på sidan under rubriken Ej publicerade.

Personliga uppgifter:De uppgifter som någon har tilldelat dig personligen. Genom att klicka på
namnet kan du se vad du ska göra och vem som har tilldelat dig uppgiften. Uppgiften öppnas i
åtgärdsfönstret till höger i webbläsaren.

Gruppens uppgifter: Här finns uppgifter som någon har tilldelat den grupp du tillhör. Genom att
klicka på namnet kan du se vad ni ska göra och vem som har tilldelat er uppgiften. Uppgiften
öppnas i åtgärdsfönstret till höger i webbläsaren.

Klar att publicera: Här finns sidor som en redaktör som saknar rättighet att publicera information
har lämnat in för publicering. Ansvarig utgivare ser här vilka sidor denne ska godkänna. Genom
att klicka på namnet kan denne publicera sidan.

Mina utdelade uppgifter: Här finns uppgifter som du har tilldelat andra.

Om du pekar mot de alternativ som visas på fliken Aktiviteter ser du vem som
skapade versionen och när, plus sökvägen till sidan.

Skapa uppgift
I åtgärdsfönstret i EPiServer CMS kan du skapa och tilldela uppgifter till andra.

1. Öppna åtgärdsfönstret från verktygsmenyn.

2. Välj Skapa en ny uppgift.

3. Skriv in uppgiftens namn.

4. Ange ett datum då uppgiften förfaller, om sådant finns.

5. Välj person eller grupp att tilldela uppgiften.

6. Skriv en kort beskrivning om vad uppgiften innebär och vad personen/gruppen ska göra.

7. Välj Spara.

Utför en tilldelad uppgift
Dina uppgifter visas på fliken Mina uppgifter. Om det är en personlig uppgift visas den under
rubriken Personliga uppgifter, och då måste du lösa uppgiften. Om det är en uppgift tilldelad en
hel grupp visas den under rubriken Gruppens uppgifter, och då måste någon i gruppen utföra
den. Aktivera uppgiften genom att klicka på uppgiftens namn. Åtgärdsfönstret öppnas då till
höger i webbläsaren och du kan se vad din uppgift är.
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Medan du har åtgärdsfönstret öppet med information om din uppgift kan du nu lösa uppgiften i
EPiServer CMS. När du är färdig med uppgiften väljer du status för uppgiften och väljer Spara.
Du kan också välja att Ignorera uppgiften. Lägg till en kommentar till uppgiften om det är aktuellt.
Skriv kommentaren i fönstret och välj Lägg till.

Mina utdelade uppgifter
Om du har delat ut uppgifter kan du se dem under fliken Aktiviteter. Där ser du direkt vilken
status uppgifterna har. Om du klickar på namnet på uppgiften visas den i åtgärdsfönstret till
höger. Du kan läsa kommentarerna som har angetts eller ändra eller ta bort uppgiften genom att
klicka på Inställningar.
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Arbetsflöden i EPiServer CMS
I EPiServer CMS finns stöd för arbetsflöden, vilket exempelvis innebär att du kan tilldelas
uppgifter eller dela ut uppgifter enligt ett förutbestämt flöde. Det kan t.ex. vara en redaktör som
skapar en sida som ska godkännas av en eller flera, innan den publiceras. Vem som ska
godkänna är bestämt i förväg i arbetsflödet och uppgifter tilldelas med automatik de olika
individerna. Arbetsflöden konfigureras av din EPiServer CMS-leverantör tillsammans med din
systemadministratör. I standardinstallationen levereras fyra arbetsflöden: två för godkännande av
sidor, en för hantering av flera språk och en för begäran av återkoppling. Din systemadministratör
kan anpassa, byta ut och skapa fler arbetsflöden.

Startpunkt i arbetsflödet
I de flesta fall är det bestämt vad som ska starta ett arbetsflöde. Det kan exempelvis vara en
redaktör som lämnar in en sida för publicering på en viss plats i trädet. Ett flöde kan triggas av ett
femtontal olika händelser i EPiServer CMS. Allt från att spara en sida eller ladda upp ett
dokument. Händelsen som startar flödet utgör startpunkten i flödet. När sidan skickas in för
publicering skickas en uppgift till person nummer två i flödet om att denne har en uppgift som ska
göras. Vilken uppgift det är beror på hur flödet är uppsatt.

Starta ett flöde manuellt
När man sätter upp det eller de arbetsflöden som ska finnas på webbplatsen väljer man huruvida
de ska vara möjliga att starta manuellt eller med automatik. Det är mest vanligt att starta
automatiskt på en viss plats i strukturen. I en standardinstallation av EPiServer CMS finns det ett
flöde som lämpar sig för manuell start och det är flödet för begäran av återkoppling. Syftet med
detta flöde är att en enskild redaktör ska kunna få återkoppling om något som denna har gjort på
sidan. Redaktören kanske vill ha hjälp med bildval, rättstavning eller andra språkfrågor. Då är det
möjligt att med hjälp av EPiServer CMS be om den hjälpen istället för att skicka e-post eller ringa
och ställa samma fråga.

Så här gör du för att skapa ett sådant flöde manuellt:

1. Redaktören skapar en sida som denne sparar och visar för att förhandsgranska sidan i
redigeraläget.

2. Välj fliken Arbetsflöde eller knappen Starta arbetsflöde i verktygsmenyn. Vi har valt fliken
Arbetsflöde.

3. I rullgardinsmenyn som visas väljer du det arbetsflöde som du vill starta.

4. Åtgärdsfönstret i EPiServer öppnas och du kan göra inställningar för just den här typen av
flöden. Vilka inställningar du kan göra varierar för olika typer av arbetsflöden.

5. I flödet för Begäran om återkoppling kan du skriva en text om vad du vill ha hjälp med. Du
kan ange en tidsram om hur lång tid återkopplingen får ta. Du kan välja vem som ska vara
ägare för detta flödet. Detta är normalt du själv Till sist ska du också välja vilken grupp
eller användare som ska får uppgiften.

6. När du har gjort inställningarna för inkorgen väljer du Starta.

7. Arbetsflödet är nu startat och uppgiften skickad till den första personen du valt.



© EPiServer AB

Arbetsflöden i EPiServer CMS | 115

Om du inte får upp några arbetsflöden att välja mellan, beror det på att det inte är tillåtet att starta
flöden manuellt i er installation.

Utföra en uppgift i ett flöde
Om du har blivit tilldelad en uppgift via ett arbetsflöde hittar du dina uppgifter på fliken Aktiviteter.
Om du har angivet din e-postadress på ditt användarkonto kommer du också få uppgiften skickad
till dig via e-post. Uppgifter kan delas ut antingen till en grupp av personer eller enskilda
individer. Du hittar mer information under rubrikerna Personliga uppgifter eller Gruppens
uppgifter på fliken Aktiviteter.

För att lösa en uppgift gör du så här:

1. Visa fliken Aktiviteter.

2. Klicka på den uppgift som du ska lösa. Den sidan som du ska lösa uppgiften om och
åtgärdsfönstret visas.

3. Beroende på vilken typ av arbetsflöde det är så visas olika fält att fylla i, i Åtgärdsfönstret.
Normalt visas en kommentarsruta, där du kan skriva en kommentar.

4. Välj Skicka om du vill skicka dina kommentarer.

5. Uppgiften är slutförd och din personliga uppgifter försvinner från fliken Aktiviteter.
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Arbetsflöden jag har startat
Alla flöden som du har startat, antingen manuellt eller automatiskt, finns listade på fliken
Arbetsflöden på den aktuella sidan. Här kan du få information om flödena, vilken status de har
och även se kommenterar från personer som är delaktiga i flödet.

Klicka på knappen Detaljer för att se var flödet befinner sig just nu. I raden Historik kan du klicka
på länkarna Detaljer för att visa kommentarer från personer i flödet.
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Om du har glömt vilken sida det var som du hade startat ett flöde på eller bara vill slippa att först
leta upp sidan i strukturen kan du också hitta uppgifterna på fliken Aktiviteter. Klickar du på
länken öppnas sidan och Åtgärdsfönstret där du kan se kommentarer som givits från andra
personer i flödet.

Som processägare av ett flöde har man alltid rätt att ta bort eller avsluta ett flöde även
om inte alla uppgifter är slutförda. Det är mest vanligt att de som skapar sidan också är
processägare.
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Formulärsida
Sidtypen Formulärsida används för att skapa olika typer av formulär, till exempel en enkel
webbundersökning, registrering för en händelse eller ett frågeformulär. Du kan skapa formulär
efter eget tycke och smak och sedan ta emot informationen via e-post och/eller spara i databas.
Du bestämmer själv hur det ska se ut och vilken information du vill få in från besökarna.

Ett formulär som har skapats på webbplatsen kan användas av många olika sidor. Du kan själv
välja om du vill ha ut gemensamma data från ett formulär som används av många sidor eller om
du vill ha data från varje enskild sida. Alla formulär på en webbplats samlas i en struktur i
dialogrutan Välj formulär. Den visas när du väljer att infoga ett formulär i sidtypen Formulär.

Administrera formulär
I dialogrutan Välj formulär är det möjligt att bygga upp en katalogstruktur för att enklare kunna
strukturera alla formulär på webbplatsen. Öppna dialogrutan Välj formulär genom att klicka på
knappen Bläddra i fältet Formulär i sidmallen Formulär.

Välj vilka formulärkataloger du vill visa genom att markera lämplig katalog eller Alla formulär i
rullgardinslistan Katalog. I dialogrutan ser du också vilka sidor använder sig av ett formulär och
vem som har skapat och senast ändrat dem och när. Välj Visa mina formulär om du bara vill visa
formulären som du har skapat eller ändrat senast.

Det finns tre ikoner till höger om flervalslistan för att hantera katalogstrukturen för formulär.

l Klicka på Skapa ny formulärkatalog om du vill skapa nya kataloger.

l Klicka på Ändra namn på vald formulärkatalog om du vill ändra namnet på den
valda katalogen.
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l Klicka på Ta bort vald formulärkatalog om du vill ta bort den valda katalogen. Det
går endast att ta bort kataloger som inte innehåller några formulär.

Du anger om ett formulär ska placeras i en katalog när du redigerar/skapar formuläret.

l Klicka på Redigera om du vill redigera ett formulär. När du ändrar ett formulär kan du
välja att spara det med ett nytt namn eller spara och ersätta det nuvarande formuläret.

l Klicka på Ta bort om du vill ta bort ett formulär. Du kan också ta bort formulär från
dialogrutan Redigera formulär.

l Klicka på Markera om du vill markera en rad (formulär). Sedan kan du klicka på Använd
om du vill använda formuläret på en sida.

l Klicka på Använd om du vill använda markerat formulär på en sida.

l Klicka på Skapa om du vill skapa ett nytt formulär.

l Klicka på Inget formulär om du inte vill ha något formulär på den sida du redigerar. Detta
innebär att du tar bort kopplingen till formuläret som används på sidan.

Skapa ett nytt formulär
1. Skapa en ny sida baserad på mallen Formulärsida där du vill ha formuläret.

2. Skriv ett namn på sidan och ange information i editorn som beskriver vad det är
besökaren ska fylla i.

3. Välj Visa statistik om du vill att besökarna ska kunna se en sammanställning av alla svar
som har skickats till webbplatsen. Om du inte anger detta kan endast de som har tillgång
till redigeraläget se resultatet. Detta används ofta om du skapar en fråga där besökarna
ska kunna se resultatet av alla svar.

4. Ange vilket formulär som ska användas i fältet Formulär genom att klicka på Bläddra till
höger i fältet.

5. Dialogrutan Välj formulär öppnas och du kan välja att Välja eller Redigera ett befintligt
formulär eller att Skapa ett helt nytt formulär.

6. När du har arbetat klart med formuläret väljer du Spara och publicera.
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Redigera formulär
Dialogrutan Redigera formulär används för att skapa och redigera formulär. Här bygger du upp
en tabell och lägger in de olika formulärfälten som du vill. Du har också möjlighet att välja vilka
egenskaper respektive fält ska ha.

1. Ange ett namn på formuläret i fältet Namn på formuläret. Om du vill skicka formuläret med
e-post kommer namnet att stå i ämnesraden på det e-postmeddelande som skickas. Detta
namn visas också i listan över tillgängliga formulär, om du vill använda detta formulär på
någon annan sida.

2. Välj i vilken katalog formuläret ska läggas i fältet Katalog för formuläret.

3. Fältet Formuläret kan skickas utan inloggning ska markeras om du vill att vem som helst
på din webbplats ska kunna fylla i formuläret. Om det inte är så måste besökaren vara
inloggad på något sätt för att kunna svara.

4. Fältet Samma person kan skicka formuläret flera gånger ska markeras om du vill att en
och samma person (användare på en dator) ska kunna skicka formuläret flera gånger.
Om detta alternativ lämnas tomt kommer man endast att kunna skicka in det en gång per
dator. Detta fungerar genom att en cookie placeras på besökarens dator.

5. I fältet Tacksida som visas vid svar kan du peka på en sida som ska visas när en
besökare skickat in sitt svar. Sidan bör vara baserad på sidmallen Standardsida.
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Bygg upp formuläret
Formulär i EPiServer CMS byggs upp som tabeller som skapas och redigeras i den nedre delen
av dialogrutan Redigera formulär. Använd de tre flikarna Tabellayout, Formulärfält och
Importera/Exportera för att skapa ett formulär.

Fliken Tabellayout
Fliken Tabellayout används för att strukturera layouten på ditt formulär. Tabellen på den här
fliken måste innehålla minst en cell (rad eller kolumn) innan du kan lägga till fält på fliken
Formulärfält.

Rader och kolumner kan bara infogas i tabellen i denna flik men inställningarna för
formulärfälten kan också uppdateras här.

l Klicka på Infoga rad om du vill infoga en rad ovanför den rad som för närvarande är
markerad.

l Klicka på Lägg till rad om du vill lägga till en rad längst ned i tabellen.

l Klicka på Ta bort rad om du vill ta bort den markerade raden.

l Klicka på Infoga kolumn om du vill infoga en kolumn till vänster om markerad kolumn.

l Klicka på Lägg till kolumn om du vill lägga till en kolumn längst ut till höger i tabellen.

l Klicka på Ta bort kolumn om du vill ta bort den markerade kolumnen.

Formulärfälten kan flyttas runt i tabellen till en tom cell genom att först klicka på formulärfältet som
ska flyttas. Placera markören över ikonen som representerar formulärfältstypen till vänster i
cellen och dra fältet till en tom cell. Detta kan göras på alla flikar i dialogrutan Redigera formulär.

Fliken Formulärfält
Formulärfälten som kan användas i ett formulär visas högst upp på fliken Formulärfält. Placera
ett formulärfält i en tabell genom att dra önskat formulärfält till en tom cell i tabellen. En cell i
tabellen kan endast innehålla ett formulärfält.
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Fliken Importera/Exportera
Fliken Importera/Exportera används för att exportera och importera formulär från en sida i
EPiServer CMS. Formulär kan exporteras till exempel om du vill visa dem på en annan
EPiServer CMS-webbplats eller i en annan applikation.

Formulären exporteras i XML-format. Exportera ett formulär genom att välja Exportera och välj
om du vill öppna formuläret eller spara det på datorn. Importera ett formulär genom att först
bläddra till det relevanta formuläret och sedan klicka på Importera. Notera att importen kommer
att skriva över eventuella osparade förändringar för innehåll och layout.

Inställningar för formulärfälten
När du har dragit in ett formulärfält i cellen öppnas inställningarna för den aktuella fälttypen till
höger om tabellen. Beroende på vilket fält du har valt kan du göra olika inställningar. Vissa
egenskaper finns i alla typer av fält och vissa finns för alla inmatningsfält.

Nedanstående egenskaper finns för de flesta fälten:

CSS-
klass

CSS-klass definierar fältets CSS-klass (format). Klassen måste finnas i den CSS-fil
som används på webbplatsen. Kontakta din systemadministratör för mer
information.

Namn Namn används för att identifiera fältet i databasen och är obligatoriskt, men
besökarna ser det inte. Det är enklast om du använder samma namn eller ett
liknande namn som det du använder i fältet Rubrik. Du får endast använda A-Z, a-z,
1-9 och _ för detta fält. Mellanslag kan inte användas.

Rubrik Ledtext är fältet som beskriver vad besökaren ska ange i fältet. Ledtexter kan
skapas i ett eget fält eller skrivas i samband med inmatningsfältet beroende på var
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du vill att ledtexten placeras och hur tillgängligt du vill att formuläret ska vara.

Om du skriver det i samband med inmatningsfältet kommer ledtexten att visas till
vänster om fältet. För att ha hög tillgänglighet på formuläret bör detta alternativ
väljas.

Skärmtips Skärmtips är ett fält där du kan ge besökarna mer information om vad som ska fyllas
i. Texten i skärmtipset visas när man för muspekaren över formulärfältet.

Värde
måste
anges

{\cs6\f1\cf6\lang1024 <:fc 1>}Värde måste anges{\cs6\f1\cf6\lang1024 <:/fc>} är ett
fält som innebär att du tvingar besökaren att fylla i ett värde i fältet. Om fältet lämnas
tomt visas ett felmeddelande om att fältet måste fyllas i.

Felmeddelandet rör i första hand rubriken i fältet. Om du inte har någon rubrik rör
det texten du angav i namnfältet.

Validera
som

Med Validera som kan du kontrollera om besökaren har fyllt i rätt typ av information i
ett fält. Du kan exempelvis kontrollera om det är en e-postadress, ett datumformat
eller olika former av tal.

Du måste klicka på Spara för varje formulärfält för att kunna spara egenskaperna. Klicka på Ta
bort under fältets egenskaper om du vill ta bort ett fält.

När formuläret är färdigt och alla fält och egenskaper har sparats sparar du hela formuläret
genom att klicka på Spara, Spara och stäng eller Spara som... högst upp i dialogrutan Redigera
formulär. Du återgår till dialogrutan Välj formulär där du kan klicka på Använd för att ange att du
vill använda formuläret på sidan, och sedan klicka på Spara och publicera.

Ta bort ett formulär genom att klicka på Ta bort högst upp i dialogrutorna Redigera formulär eller
Välj formulär.

Textfält

En textruta är ett inmatningsfält i form av en rad där användarna kan ange text. Används för
kortare textinformation som du vill få in av besökaren.

l I fältet Bredd anger du hur breda fälten ska vara i tecken.

Textruta

Textruta är en fälttyp som ger användarna ett stort område där de kan ange fritext. Du kan själv
bestämma hur många tecken brett och hur många rader fältet ska ha.

l I fältet Bredd anger du hur breda fälten ska vara i tecken.

l I fältet Höjd anger du antalet rader som textområdet ska ha.

Flervalslista

En flervalslista är en fälttyp där användarna får välja ett alternativ från en rullgardinslista.

l Grupprutan Alternativ innefattar de alternativ som finns med i flervalslistan.

l Fältet Namn i grupprutan Alternativ innehåller de alternativ som finns med i flervalslistan,
medan fältet Värde används för att identifiera fältet i databasen. Ange ett alternativ genom
att fylla i fälten och klicka på Lägg till.

l Kryssrutan Förvald visar vilket av alternativen som har valts som standard.

l Ta bort och sortera ordningen på alternativen genom att klicka på ikonen till höger.
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Alternativknapp

Alternativknappar är en fälttyp som ger besökarna en lista över alternativ de kan välja från.

l I fältet Placering väljer du om du vill att alternativknappen ska visas horisontellt eller
vertikalt.

l Gruppen Alternativ innefattar de alternativ som finns tillgängliga som alternativknappar.

l Fältet Namn i grupprutan Alternativ anger namnet på alternativknappen, medan fältet
Värde används för att identifiera fältet i databasen. Ange ett alternativ genom att fylla i
fälten och klicka på Lägg till.

l Kryssrutan Förvald visar vilket av alternativen som har valts som standard.

Kryssruta

En kryssruta är en fälttyp som ger besökarna en lista över olika alternativ och där de kan välja ett
eller fler alternativ.

l I fältet Placering väljer du om du vill att kryssrutan ska visas horisontellt eller vertikalt.

l Gruppen Alternativ innefattar de alternativ som finns tillgängliga som kryssrutor.

l Fältet Namn i grupprutan Alternativ anger namnet på kryssrutan, medan fältet Värde
används för att identifiera fältet i databasen. Ange ett alternativ genom att fylla i fälten och
klicka på Lägg till.

l Kryssrutan Förvald visar vilket av alternativen som har valts som standard.

l Ta bort och sortera ordningen på alternativen genom att klicka på ikonen till höger.

Knapp

Fälttypen knapp ger användarna en knapp att klicka på när de vill skicka in formuläret som de
har fyllt i.

l Ange den text som ska visas på knappen i fältet Knapptext.

l Välj vad som ska hända när användaren skickar in formuläret i fältet Resultat vid svar. Du
kan välja att spara det i databas och/eller skicka det med e-post. Du kan också ange att
skicka formuläret till en webbadress där du har en egen applikation som tar hand om
informationen. Beroende på vilket alternativ du väljer visas olika fält.

l I fältet Skicka e-post till den här adressen anger du den e-postadress som ett
meddelande ska skickas till när en besökare postar formuläret.

l Ange den avsändaradress som ska stå i det meddelande som skickas i fältet Avsändare
för e-post.

l I fältet Ämne för e-post anger du den rubrik som visas i ämnesraden i det meddelande
som skickas när en besökare postar formuläret.

l I fältet Sänd till angiven URL anger du den webbadress dit du vill att informationen ska
skickas om du har ett eget program som tar hand om informationen.

Rubrik

Ledtext är en fälttyp som beskriver vad besökaren ska ange i fältet.

l I fältet Text anger du den text som ska visas för besökarna.
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Horisontell linje

Horisontell linje är en fälttyp som används om du vill infoga en horisontell linje i formuläret. Du
kan till exempel använda fälttypen om du vill förbättra utformningen på formulärlinjen.

Formulärdata
Om du väljer att spara informationen som skickats in via ditt formulär i databasen hittar du alla
formulär och informationen som skickats via dem på fliken Formulärdata. Fliken visas bredvid
fliken Version när du har sparat och publicerat din formulärsida.

Så här gör du för att hämta ut data från databasen:
1. Välj fliken Formulärdata på formulärsidan i fråga.

2. Välj vilket formulär du vill hämta data från. Oftast finns bara ett formulär att välja på.

3. Ange två datum om du vill specificera din sökning i tiden. Dessa fält kan lämnas tomma
om du vill ha fram alla postningar som gjorts.

4. Välj Visa data för alla sidor om du vill hämta data från alla sidor som använder valt
formulär.

5. Ange hur många träffar du vill ha per sida i Antal träffar per sida. Klicka på Sök.

När du har sökt på valt formulär listas träffresultatet nedanför sökformuläret. Om det finns många
träffsidor kan du bläddra bland dem här och du kan också ta bort poster.

l Om du vill ta bort vissa poster från formulärdata väljer du de poster som du vill ta bort och
klickar på Radera valda poster.

l Klicka på Radera alla poster om du vill ta bort alla formulärdata som har kommit in.

l Klicka på Exportera till Excel om du vill exportera uppgifterna till Microsoft Excel. För att
du ska kunna göra detta krävs dock att Excel finns installerat på din dator, tillsammans
med en särskild komponent. Se \"Komponenter"\ på sidan 109.

l Klicka på Exportera till XML om du vill exportera formulärdata till en XML-fil.



© EPiServer AB

126 | Redaktörshandboken för EPiServer CMS 6.0 Rev C

EPiServer CMS rapportcenter
Öppna rapportcentret genom att välja Rapporter i det översta verktygsfältet i EPiServer CMS.
Rapportcenter öppnas i en nytt fönster som förblir öppet tills du väljer att stänga det.

Sidorna i sökresultaten öppnas i redigeraläge för varje rapport när du väljer en sidlänk i
sökresultatstabellen. För att underlätta arbetet kan du exempelvis flytta runt fönstren i din
arbetsyta genom att minimera storleken på webbläsaren med EPiServer CMS, och flytta
webbläsaren med rapportcentret så att både fönstren syns samtidigt. Detta rekommenderas
endast om din skärmupplösning är minst 800 x 600 pixlar.

Det finns flera sidrapporter i standardinstallationen av EPiServer CMS men det är möjligt att du
har flera kundanpassade rapporter som har implementerats av din leverantör. Denna handbok
beskriver sidrapporterna som inkluderas i en standard EPiServer CMS-installation.

Ej publicerade sidor
I den här rapporten visas sidor som inte har publicerats och som har ett datum för senaste
ändringar som ligger inom ett visst tidsintervall.

Skapa en rapport för sidor med statusen Ej publicerad:
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1. Välj en fördefinierad tidsperiod genom att klicka på en länk i grupprutan Rapportkriterier
eller ange en tidsperiod i datumrutorna.

2. Bläddra till den sida i trädstrukturen som du vill ska vara startpunkten för sökningen i fältet
Startsida för sökningen. Den här startsidan ingår också i sökningen.

3. Du kan begränsa din sökning till sidor med statusen Klar för publicering genom att klicka
på Ja eller Nej i fältet Klar att publicera?.

4. Markera kryssrutan Senast ändrade av mig om du bara vill söka efter sidor som du
ändrade senast.

5. Välj vilket sidspråk du vill att sökningen ska innefatta i rullgardinslistan Språk. (Den här
rullgardinslistan är bara tillgänglig om du har en globaliserad webbplats.)

6. Välj hur många objekt som du vill ska visas på varje sida i rapportresultaten i fältet Antal
träffar per sida.

7. Klicka på Visa rapport. Resultaten kan sorteras genom att du klickar på en kolumnrubrik.
Öppna en sida i läget Redigera genom att klicka på sidnamnet i kolumnen Sidnamn.

Publicerade sidor
I den här rapporten visas sidor som publicerats inom ett visst tidsintervall.

Skapa en rapport för publicerade sidor:

1. Välj en fördefinierad tidsperiod genom att klicka på en länk i grupprutan Rapportkriterier
eller ange en tidsperiod i datumrutorna.

2. Bläddra till den sida i trädstrukturen som du vill ska vara startpunkten för sökningen i fältet
Startsida för sökningen. Den här startsidan ingår också i sökningen.
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3. Markera kryssrutan Publicerade av mig om du bara vill söka efter sidor som du ändrade
senast.

4. Välj vilket sidspråk du vill att sökningen ska innefatta i rullgardinslistan Språk. (Den här
rullgardinslistan är bara tillgänglig om du har en globaliserad webbplats.)

5. Välj hur många objekt som du vill ska visas på varje sida i rapportresultaten i fältet Antal
träffar per sida.

6. Klicka på Visa rapport. Resultaten kan sorteras genom att du klickar på en kolumnrubrik.
Öppna en sida i läget Redigera genom att klicka på sidnamnet i kolumnen Sidnamn.

Ändrade sidor
I den här rapporten visas sidor som har ett ändrat datum inom en viss tidsperiod.

Skapa en rapport för ändrade sidor:

1. Välj en fördefinierad tidsperiod genom att klicka på en länk i grupprutan Rapportkriterier
eller ange en tidsperiod i datumrutorna.

2. Bläddra till den sida i trädstrukturen som du vill ska vara startpunkten för sökningen i fältet
Startsida för sökningen. Den här startsidan ingår också i sökningen.

3. Markera kryssrutan Senast ändrade av mig om du bara vill söka efter sidor som du
ändrade senast.

4. Välj vilket sidspråk du vill att sökningen ska innefatta i rullgardinslistan Språk. (Den här
rullgardinslistan är bara tillgänglig om du har en globaliserad webbplats.)

5. Välj hur många objekt som du vill ska visas på varje sida i rapportresultaten i fältet Antal
träffar per sida.

6. Klicka på Visa rapport. Resultaten kan sorteras genom att du klickar på en kolumnrubrik.
Öppna en sida i läget Redigera genom att klicka på sidnamnet i kolumnen Sidnamn.
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Utgångna sidor
I den här rapporten visas sidor som har slutpubliceringsdatum inom en viss tidsperiod.

Skapa en rapport för utgångna sidor:

1. Välj en fördefinierad tidsperiod genom att klicka på en länk i grupprutan Rapportkriterier
eller ange en tidsperiod i datumrutorna.

2. Bläddra till den sida i trädstrukturen som du vill ska vara startpunkten för sökningen i fältet
Startsida för sökningen. Den här startsidan ingår också i sökningen.

3. Markera kryssrutan Publicerade av mig om du bara vill söka efter sidor som du ändrade
senast.

4. Välj vilket sidspråk du vill att sökningen ska innefatta i rullgardinslistan Språk. (Den här
rullgardinslistan är bara tillgänglig om du har en globaliserad webbplats.)

5. Välj hur många objekt som du vill ska visas på varje sida i rapportresultaten i fältet Antal
träffar per sida.

6. Klicka på Visa rapport. Resultaten kan sorteras genom att du klickar på en kolumnrubrik.
Öppna en sida i läget Redigera genom att klicka på sidnamnet i kolumnen Sidnamn.

Enkla adresser
I den här rapporten visas publicerade sidor med enkla adresser.
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Skapa en rapport för publicerade sidor med enkla adresser:

1. Bläddra till den sida i trädstrukturen som du vill ska vara startpunkten för sökningen i fältet
Startsida för sökningen. Den här startsidan ingår också i sökningen.

2. Välj vilket sidspråk du vill att sökningen ska innefatta i rullgardinslistan Språk. (Den här
rullgardinslistan är bara tillgänglig om du har en globaliserad webbplats.)

3. Välj hur många objekt som du vill ska visas på varje sida i rapportresultaten i fältet Antal
träffar per sida.

4. Klicka på Visa rapport. Resultaten kan sorteras genom att du klickar på en kolumnrubrik.
Öppna en sida i läget Redigera genom att klicka på sidnamnet i kolumnen Sidnamn.
Rapportresultaten visar även om sidan finns med i menyerna och i publicerad status.

Länkstatus
Rapporten Länkstatus är resultatet av det schemalagda jobbet Länkvalidering . I den här
rapporten visas länkar som inte kunde kontaktas under länkkontrollen. Detta kan till exempel
orsakas av en flyttad sida, en nedlagd webbplats eller en mållänk som inte kan läsas för tillfället.

Skapa en länkstatusrapport som visar brutna länkar:
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1. Välj bläddringsknappen under avsnittet Rapportkriterier i fältet Startsida för sökningen
för att välja en startsida i sidträdstrukturen.

2. Klicka på Visa rapport. Resultaten kan sorteras genom att du klickar på en kolumnrubrik.
Öppna en sida i läget Redigera genom att klicka på sidnamnet i kolumnen Trasig URL. I
fältet Antal länkar per sida kan du ange det högsta antalet länkar som ska visas per sida.
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Webbhjälp för EPiServer CMS
EPiServer CMS har ett webbhjälpsystem. Hela webbhjälpen kan nås från huvudmenyn för
OnlineCenter som alltid är synlig högst upp på EPiServer CMS-webbplatsen. Klicka på ikonen
"?" i den översta menyn och välj vilken produkt du skulle vilja visa hjälp för. Bläddra eller sök
efter det avsnitt som handlar om det du behöver hjälp med.

Dessutom finns det kontextberoende hjälp i EPiServer CMS. Klicka på Hjälp-knappen om
den finns tillgänglig i lägena Redigera eller Admin så öppnas Hjälp-fönstret.


	Introduktion
	Vad är EPiServer CMS?
	EPiServer CMS webbplats och användarnätverk
	Hur fungerar EPiServer CMS?
	Företagets grafiska profil på webbplatsen
	Sidmallar och sidtyper
	Stöd för tillgängliga webbplatser
	Innehållet lagras i en databas
	Rättigheter
	Arbetsprocess i EPiServer CMS
	Webbläsare
	Visaläget, redigeraläget, adminläget
	Roller

	Kom igång med EPiServer CMS
	Logga in
	Fönstret
	Verktygsfältet
	Ändra befintlig information
	Skapa, spara och publicera information
	Skapa en vanlig informationssida
	Arbeta med strukturen på webbplatsen
	Lämna in sidan för publicering
	Söka i EPiServer-produkter

	Redigera med höger musknapp
	Enkel redigering från visaläge
	Avaktivera menyn
	Kortkommandon vid enkel redigering
	Snabbredigering från visaläge

	Att arbeta med informationen
	Editor
	Textformatering
	Arbeta med bilder
	Länkar
	Arbeta med tabeller
	Dynamiskt innehåll
	Infoga citat
	Söka efter och ersätta ord i en text
	Städa upp i källkoden
	Rättstava

	Versionshantering för sidor
	Ta bort gamla versioner
	Publicera om en sida
	Jämför versioner
	Tidsstyrning av version
	Konflikt mellan versioner

	Filhantering i EPiServer CMS
	Fönster
	Höger musknapp i filhanteraren
	Arbeta med kataloger
	Arbeta med filer
	Filhantering med Windows Explorer

	Versionshantering av filer
	Checka ut och in filer
	Integration med Microsoft Office
	Arbeta med versionhantering genom Office-programmen
	Ångra utcheckning
	Arbeta med versionhantering av andra filer
	Versionshistorik
	Ladda ner en tidigare version
	Återpublicera en tidigare version
	Ta bort versioner

	Flikar i redigeraläge
	Standardfält
	Fliken Innehåll
	Fliken Schemaläggning
	Fliken Inställningar
	Fliken Genväg
	Fliken Kategorier

	Arbeta med globalisering
	Standardspråk för webbplatsen
	Strukturen
	Skapa och redigera globaliserade sidor
	Jämför språk
	Versionshantering av språkvarianter
	Språkinställningar

	Publicera från Microsoft Office
	Publicera från Office till valfri sidmall i EPiServer CMS
	Publicera från Office med mallen Dokumentsida

	Anpassa EPiServer CMS
	Mina inställningar
	Komponenter
	Microsoft Office-tillägg
	Favoriter
	Uppgifter

	Arbetsflöden i EPiServer CMS
	Startpunkt i arbetsflödet
	Starta ett flöde manuellt
	Utföra en uppgift i ett flöde
	Arbetsflöden jag har startat

	Formulärsida
	Administrera formulär
	Skapa ett nytt formulär
	Bygg upp formuläret
	Formulärdata

	EPiServer CMS rapportcenter
	Ej publicerade sidor
	Publicerade sidor
	Ändrade sidor
	Utgångna sidor
	Enkla adresser
	Länkstatus

	Webbhjälp för EPiServer CMS

