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Introduktion

Logga in
Om du blir automatiskt inloggad på webbplatsen eller
har loggat in som besökare eller redaktör kan du öppna
Admin-läget från lägena Visa och Redigera. Ett enkelt
sätt att hoppa mellan olika lägen är att använda höger
musknapp. I menyn som visas när du högerklickar i
sidan, visas adminläge som ett alternativ om du har
behörighet till adminläge. Om du befinner dig i läget
Redigera kan du också komma till adminläget genom
att välja knappen Adminläge i verktygsraden.

Det är också möjligt att växla till adminläge genom att
skriva en viss adress i adressfältet i webbläsaren.
Vilken adress det är varierar för varje webbplats.
Kontakta den din leverantör eller den som installerat
och konfigurerat EPiServer CMS för information om det.

Att administrera det grafiska utseendet, ändra språk i
redigera- och adminläge samt vissa andra inställningar
görs direkt via ändringar i filer som finns på
webbservern. Se \"Filer till EPiServer CMS"\ på sidan 71.

Fönstret
När du loggat in i adminläge kommer du till första sidan i adminläge. Den innehåller lite kort
information om webbplatsen. Du kan se hur många sidorna ni har på webbplatsen, hur många
prenumeranter med mera.

Till vänster visas tre flikar med olika funktioner, organiserade efter hur man använder
funktionerna i arbetet. Beroende på vilken roll man har används de olika flikarna på olika sätt. På
fliken Admin finns funktioner som ofta rör det dagliga arbetet med att administrera en EPiServer
CMS-webbplats. Fliken Konfig innehåller funktioner som ofta konfigureras vid installation. Dessa
inställningar ändras sällan. Fliken Sidtyp innehåller alla sidtyper som redaktörerna skapar sidor
på. Det är oftast personer som arbetar med utveckling av nya mallar som arbetar mycket med
sidtyperna.

Ovanför flikarna finns en verktygsrad med tre knappar som i första hand tar dig till andra lägen i
EPiServer.
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Att arbeta med rättigheter
I EPiServer CMS finns möjligheter att arbeta med rättigheter för att ge besökarna tillgång till olika
sidor med information. EPiServer CMS är uppbyggt så att en besökare som inte har rätt att se en
meny eller ett visst objekt i en meny, inte heller ser att objektet finns. De ser endast de sidor som
de har rätt att se. Med behörighetssystemet kan du också styra vilka redaktörer som får göra vad
på webbplatsen.

Tre olika tillhandahållare
I EPiServer CMS finns det möjlighet att jobba med olika källor för lagring av användare och
grupper. Tekniken som används är en standardteknik från Microsoft som kallas Providers
(Tillhandahållare).

Det är möjligt att lagra användare och grupper i en databas som antingen kan vara EPiServers
databas eller annan valbar databas. Det är också möjligt att använda de användargrupper som
finns i Windows eller Active Directory och ange rätttigheter för de befintliga grupper och
användare som finns i Windows. Det är vanligt att man väljer en av dessa alternativ men det är
också fullt möjligt att blanda dessa två tjänster.

Hur man väljer att hantera sina användare är ett centralt beslut som görs för hela webbplatsen.
Konfigurationen görs i web.config och utförs normalt av den som hjälper till med att utveckla hela
lösningen. Det finns två tillhandahållare för grupper och användare som standard. Det finns
ytterliggare en som gör att man kan använda båda de övriga tillhandhållarna samtidigt. Det
också fullt möjligt att utveckla en egen tillhandahållare, vilket man exempelvis gör om man har en
befintlig databas med användare och lösenord.

Tillhandahållare Funktion

WindowsRoleProvider Tillhandahållare för grupper som hanteras i
Windows eller Active Directory.

SqlServerRoleProvider Tillhandahållare för grupper som hanteras i
EPiServers databas.

MultiplexingRoleProvider Tillhandahållare för grupper som hanteras i
både Windows och EPiServer databas.

WindowsMembershipProvider Tillhandahållare för användare som hanterasa
i Windows eller Active Directory.

SqlServerMembershipProvider Tillhandahållare för användare som hanteras i
EPiServers databas.

MultiplexingMembershipProvider Tillhandahållare för användare som hanteras i
både Windows och EPiServer databas
samtidigt.

Om du har installerat en standardinstallation av EPiServer CMS och inte påverkat
konfigurationen av vilken katalogtjänst som ska gälla för webbplatsen, är det Windows som
gäller. Det innebär att du måste logga in med en Windowsanvändare första gången.
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Utgå från strukturen
Rättigheter i EPiServer CMS har två dimensioner. Dels har en individ/grupp rättigheter till olika
lägen i EPiServer CMS, dels kan man ha rättigheter att göra olika saker i strukturen på
webbplatsen. Generellt utgår man från innehållstrukturen när man sätter rättigheter för vem som
får göra vad. Det är en stor fördel om du planerar din struktur innan du startar arbetet med att
sätta rättigheter på innehållet i EPiServer CMS.

Det är vanligt att bygga upp rättigheterna utifrån olika grupper och inte utifrån individer. Det är
gruppen som har en specifik rättighet, individerna är endast medlemmar av olika grupper. Man
skapar en grupp för varje specifik plats (sida) i strukturen där rättigheterna ska skiljas sig i
förhållande till andra sidor. Om man vill ha olika roller av redaktörer inom en viss struktur blir det
även olika grupper för det. Det är tekniskt möjligt att ge specifika rättigheter till enskilda individer,
men det är i praktiken mer krångligt att administrera.

Användargrupper i en standardinstallation
EPiServer arbetar som standard med två huvudgrupper. Grupperna heter WebEditors och
WebAdmins. I Windows finns två grupper som också har betydelse i EPiServer. Dessa är
Administrators och Everyone. Dessa fyra grupper har som standard olika roller och
arbetsuppgifter på webbplatsen. Syftet med grupperna är i första hand att ge tillgång till olika
lägen i EPiServer. Det är inte att ge rättigheter i strukturen, det är ett arbete som måste göras på
varje enskild webbplats.

Grupperna WebEditors och WebAdmins finns inte skapade i en standardinstallation. När ni har
valt tillhandahåller för er webbplats måste du börja med att skapa dessa två grupper där.

Grupp Funktion

Everyone Anonym besökare på webbplatsen. På en publik webbplats är i stort sett alla
besökare anonyma besökare. Det innebär att systemet inte kan identifiera
besökaren. På exempelvis ett intranät kan man koppla intranätet till
inloggning i Windows och därmed ha identifikation av besökaren. Då är i stort
sett ingen besökare anonym.

WebEditors Redaktörer för webbplatsen. De får tillgång till redigeraläge genom att ange
den adress som ni valt för redigeraläge och sedan logga in med
användarnamn och lösenord. De har som standard inte tillgång till adminläge.

WebAdmins Administratörer för webbplatsen. De får tillgång till adminläge genom att ange
den adress som ni valt för adminläge och sedan logga in med användarnamn
och lösenord. De har som standard även tillgång till redigeraläget.

Administratörer Superadministratörer för webbplatsen. För att kunna ändra
systeminställningar i EPiServer CMS krävs att man är medlem i denna grupp.
Som standard har denna grupp tillgång till både redigera- och adminläge.

Rättighet till olika vyer
När man arbetar med behörigheter i EPiServer CMS ser man dem i två dimensioner. Varje
individ/grupp kan ha behörigheter att redigera innehåll på en eller fler sidor. Detta kan göras från
två olika vyer i EPiServer, visaläge och redigeraläge. För att en grupp eller individ ska ha
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behörighet till redigeraläget krävs speciella inställningar. Normalt sätt har alla besökare tillgång
till visaläge (gruppen everyone). Om man ger den gruppen rättigheter att skapa information i
strukturen kommer vem som helst att kunna skapa sidor på den platsen. Detta används bland
annat i publika diskussionsforum.

I filen web.config anger man vilka grupper som har tillgång till EPiServers olika lägen.Filen hittar
du i roten på webbplatsen. Som standard har gruppen Administrators och WebAdmins rättigheter
till adminläge. Administrators, WebAdmins och WebEditors har rättigheter till redigeraläge. Alla
grupper har normalt tillgång till visaläge.

Alla redaktörer bör vara medlemmar av WebEditors
Filen web.config innehåller många inställningar för webbplatsen. Att ändra på fel sak i den filen
kan få konsekvenser för hela webbplatsen och av den anledningen är det inte lämpligt ge många
personer behörighet att ändra i filen. Många ser det som ett måste att kunna ändra i filen om man
har många redaktörsgrupper. Alla redaktörsgrupper ska ha tillgång till redigeraläge, vilket man
anger i web.config.

För att undvika för mycket ändringar i web.config kan man istället låta alla redaktörer vara
medlemmar av två grupper.En grupp som ger dem tillgång till redigeraläge och en annan grupp
för den plats i trädstrukturen där de ska ha behörighet att redigera.

När du installerar en webbplats på EPiServer CMS skapas inte grupperna WebEditors och
WebAdmins. Du måste själv skapa grupperna innan du kan arbeta med dem. Beroende på
vilken tillhandahållare som ni har valt för att lagra grupper och användare så börja med att skapa
dessa två grupper där. Om du inte har gjort några förändringar från standardinstallationen är det
Windows som är den tillhandahållare som gäller som standard. Det innebär att du måste börja
med att skapa grupperna i Windows.
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Rättighet till olika lägen
Om du inte vill använda dig av de standardgrupper som finns i EPiServer CMS för att komma åt
redigera- och adminläge, kan du ändra detta i filen web.config som du hittar i roten på din
webbplats.

1. Öppna filen i Notepad eller liknade program. (Det måste vara ett program som har stöd för
UTF-8, annars kan programmet förstöra filen.)

2. Leta upp raden där inställningar för redigera- och adminläge sätts. För adminläge är det
<location path="/XX/UI/admin">. För redigeraläge är det <location path="/XX/UI/">. Där XX
kan variera beroende på vad som angivits för sökväg vid installation.

3. Ändra gruppernas namn i <allow roles=" ">. Skriv Datorn/Domänens namn\Gruppernas
namn mellan “ “. Särskilj grupperna med kommatecken.

4. Spara filen.

<location path="EPiServer">
<system.web>
...
<authorization>
<allow roles="WebEditors, WebAdmins, Administrators" />
<deny users="*" />
</authorization>
</system.web>
...
</location>
<location path="EPiServer/CMS/admin">
<system.web>
<authorization>
<allow roles="WebEditors, WebAdmins, Administrators" />
<deny users="*" />
</authorization>
</system.web>
</location>

Rättigheter till olika funktioner

Åtkomst till funktioner
I redigeraläget i EPiServer CMS finns flera funktioner för att begränsa åtkomsten för enskilda
personer och grupper. Du kan åtkomstskydda följande funktioner.

Funktionen Alla funktioner tillgängliga i EPiServer CMS 5 HTML-editorn fungerar
bara om du använder EPiServer CMS 5-editorn. Den fungerar inte om du använder
TinyMCE HTML Editor. Mer information hittar du i dokumentationen till EPiServer CMS
5.

Detaljerade felmeddelanden för felsökning beviljar användare/grupper åtkomst till detaljerade
felmeddelanden. Under Systeminställningar finns det möjlighet att aktivera en funktion som ger
besökaren ett formulär att fylla i vid eventuellt tekniskt fel på webbplatsen. Genom att ändra
rättigheter här kan du specificera vem eller vilka som skall få ett sådan forumlär,
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Visa och publicera sidor från Microsoft Office-tillägg gör att användare/grupper kan publicera
sidor från Microsoft Office. Den här funktionen kräver att ett tillägg är installerat på datorn som
används. Mer information finns i Redaktörshandboken.

Tillåt avancerad uppladdning av filer via t.ex. drag and drop gör att användare/grupper kan
använda avancerad uppladdning. Det innebär t.ex. att en redaktör kan ladda upp flera filer
samtidigt genom att dra och släppa dem från Utforskaren i Windows till filhanteraren i EPiServer
CMS.

Tillåt användaren att komma åt EPiServer via web service anrop gör att användarna kan
fungera som web service-användare.

Tillåt användare att flytta data/sidor mellan sidtillhandahållare

Lägga till/ändra rättigheter till en funktion för en grupp eller användare

1. Välj Ändra för funktionen du vill ändra.

2. En lista visas med befintliga grupper och användare som har åtkomst.

3. Välj Lägg till användare/grupper om du vill ge användare och grupper åtkomst till
funktionen.

4. Grupperna och användarna i systemet visas i fönstret som öppnas. Dubbelklicka på
gruppens eller användarens namn om du vill lägga den.

5. Välj OK.

6. Gruppen eller användaren visas i listan med kryssrutan markerad. Det visar att gruppen
eller användaren har åtkomst till den aktuella funktionen.

7. Välj Spara.

Ta bort rättigheter till en funktion för en grupp eller användare

1. Välj Redigera för funktionen du vill ändra.

2. En lista visas med befintliga grupper och användare som har åtkomst.

3. Klicka i kryssrutan för gruppen eller användaren vars rättigheter du vill ta bort. Kryssrutan
avmarkeras.

4. Välj Spara.

Rättigheter till sidtyper
Det är också möjligt att bevilja rättigheter till sidtyper så att enskilda användare och grupper kan
basera nya sidor på en viss sidtyp. Det kan t.ex. vara användbart om inte alla grupper ska ha rätt
att skapa nya objekt på webbplatsen. Se \"Att arbeta med sidtyper"\ på sidan 40.

Behörighetsnivå för språk
När nya språk läggs till erhåller de automatiskt en behörighetsnivå så att användare i gruppen
Everyone kan arbeta med språket. Användare som saknar behörighetsnivå för ett språk ser inte
språket i flervalslistan på fliken Struktur och kan inte redigera sidor på det aktuella språket.Se
\"Ändra åtkomstnivån för ett språk"\ på sidan 64
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Skapa och synkronisera grupper
När du ska arbeta med användare och grupper i EPiServer CMS har du möjlighet att välja vilken
tillhandahållare som ska lagra och hantera grupperna och användarna. Det är möjlighet att
använda befintliga grupper som finns i Windows i EPiServer om så önskas. Rent administrativt
kan du spara mycket arbete på detta. Det finns också möjlighet att skapa egna grupper i en
databas, exempelvis EPiServer CMS egna databas. I web.config anges vilken av dessa två
tjänster som du kan använda, eller om du kan använda båda.

När du väljer Administrera grupper i Adminläge visas alla grupper oavsett vilken hanterare de
lagras i. Namnet på hanteraren för den aktuella gruppen visas till höger om gruppnamnet.

Grupper i EPiServer CMS
Att använda EPiServer CMS egen hantering av grupper och användare är vanligt om en del av
din webbplats är ett extranät. Då kan du lägga upp grupper och ge dem specifika läsrättigheter
för delar av webbplatsen. Det är också vanligt att man använder EPiServers hantering om
webbplatsen driftas hos en driftlevernatör. Då har man inte tillgång till servrar på samma sätt,
vilket innebär att man är i behov av en enkel hantering via webbläsaren.

Så här gör du för att skapa grupper i EPiServer CMS:

1. Välj Administrera grupper på fliken Admin.

2. Klicka på Lägg till.

3. Skriv gruppens namn och en beskrivning för gruppen.

4. Klicka på Spara.

Observera att grupper som skapas i EPiServer CMS bara är tillgängliga där. Det går
inte att skapa grupper i EPiServer så att de även skapas i Windows.
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Ta bort en grupp
Om du har skapat grupper som du inte längre behöver kan du ta bort grupperna. Det finns flera
sätt att ta bort grupper. Du kan ta bort en grupp från Administrera grupper genom att klicka på Ta
bort som visas till höger om gruppen.

Du kan också ta bort en grupp på samma sätt som du tar bort en användare.

1. Välj Sök användare/grupp.

2. Välj vilken grupp du vill ta bort genom att klicka på gruppnamnet.

3. Klicka på Ta bort till höger om gruppnamnet.

4. Bekräfta att du verkligen vill ta bort gruppen i dialogrutan som visas.

Det går inte att byta namn på en befintlig grupp. Ta bort den befintliga gruppen och skapa istället
en ny.

Grupper skapade i Windows
Att använda grupper och användare från Windows är vanligt om EPiServer CMS används i
exempelvis ett intranät. Då har ofta alla anställda redan ett konto i Windows och de har även
grupptillhörigheter som man kan använda. Det är vanligt att alla som besöker intranätet
automatiskt identifieras med hjälp av inloggningen som är gjord på datorn och i nätverket.

När du ska använda grupper och användare från Windows i EPiServer CMS, hanterar du hela
administrationen, såsom användarnamn, lösenord och grupptillhörighet i Windows. När du
sedan ska ge dem specifika rättigheter in EPiServer CMS gör du det via EPiServer CMS
adminläge.

Om en användare har loggat in på webbplatsen är det möjligt att hitta gruppen i EPiServer och
därmed är det möjligt att sätta specifika rättigheter för gruppen. Om du skapar en ny grupp i
Windows som du vill använda i EPiServer CMS måste du därför börja med att logga in med en av
användarna. Logga sedan in som administratör och du hittar då gruppen i EPiServer CMS
adminläge.

Skapa användare i EPiServer CMS
Om du valt att arbeta med användare och grupper i EPiServer CMS måste du skapa varje enskild
användare. Om man har utvecklat en funktion kan det vara möjligt att låta besökarna själva
skapa sina användarkonton. Använd Skapa användare om du vill skapa användare i EPiServer
CMS.

Skapa en användare

1. Välj Skapa användare på fliken Admin.

2. Du måste ange ett användarnamn, ett lösenord, en e-postadress och att kontot är aktivt
för att kontot ska fungera och användaren ska kunna logga in.

3. Välj vilken grupp eller vilka grupper denne ska tillhöra.
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4. På fliken Visningsalternativ anger du vilket systemspråk användaren ska ha och vilka
olika knappar och ikoner som ska vara tillgängliga för redaktörerna i redigeraläge. Denna
inställning, kan redaktörer hantera själva från redigeraläge.

5. Klicka på Spara högst upp på sidan.

Redigera användare
Du kan redigera alla användare som har skapats i en databas. Det kan handla om att byta
lösenord eller liknande. Du redigerar informationen om en användare genom att först söka efter
användaren under Sök användare/grupp och sedan redigera informationen. Alla som har
åtkomst till redigeraläge kan ändra delar av sin information under Mina inställningar . Från
adminläge kan du ändra mer information, som när kontot ska vara aktivt, vilken grupp
användaren är medlem av med mera.

Det går bara att ändra dessa egenskaper för användare som har skapats via självregistrering
eller med Skapa användare. Om du vill ändra den typen av information när användaren är
skapad i annan katalogtjänst måste detta göras från det verktyget. Från adminläget kan du på en
extern användare ändra samma uppgifter som användaren själv kan göra via redigeraläget.

Redigera en användare

1. Välj Sök användare/grupp.

2. Välj vilken användare du vill redigera genom att klicka på användarnamnet.

3. Gör dina ändringar i formuläret.

4. Klicka på Spara.
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Ta bort användare
Om personer som finns som användare i EPiServer CMS inte längre behöver ha tillgång till
webbplatsen genom inloggning är det lämpligt att ta bort användaren.

Ta bort en användare

1. Välj Sök användare/grupp.

2. Välj vilken användare du vill ta bort genom att klicka på användarnamnet.

3. Klicka på Ta bort högst upp på sidan.

4. Bekräfta att du verkligen vill ta bort användaren i dialogrutan som öppnas.

Visningsalternativ för användare
Från fliken Visningsalternativ kan varje redaktör själv bestämma vad som ska visas i strukturen i
redigeraläge. Det är två olika inställningar som kan göras. Dels är det möjligt att välja
systemspråk för användaren. EPiServer CMS har som standard 12 olika språk. Det innebär att
redigeraläge och adminläge blir på det språk som användaren valt.

Det är också möjligt att bestämma vilka symboler som ska visas i trädstrukturen. Ibland blir det
väldigt många symboler på vissa sidor och dessa är möjliga att stänga av för de redaktörer som
inte uppskattar symbolerna. Avmarkera alternativet Använd standardinställningar om du vill välja
vilka symboler som ska visas.

Redaktörer kan själva ändra den här inställningen under Mina inställningar. Det är också möjligt
att göra dessa inställningar när konto skapas.
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Sätt rättigheter i trädstrukturen
När du har skapat gruppen är det dags att ange var i trädstrukturen gruppen ska ha behörighet.
Då bestämmer du också då vilka rättigheter en specifik grupp ska ha på just den delen av
strukturen.

I EPiServer CMS finns sex olika nivåer för vad en grupp eller användare ska få göra på en
specifik sida. Varje grupp eller användare kan ha olika rättigheter på varje sida. Det finns ingen
som helst hierarki mellan de olika nivåerna. Det innebär att en grupp kan ha rätt att läsa och
publicera, men inte ha rättighet att skapa, ändra och radera.

Läs innebär att gruppen/användaren har rättigheter att läsa den aktuella sidan.

Skapa innebär att gruppen/användaren har rättigheter att skapa sidor under den aktuella sidan.

Ändra innebär att gruppen/användaren har rättigheter att ändra den aktuella sidan.

Ta bort innebär att gruppen/användaren har rättigheter att ta bort den aktuella sidan.

Publicera innebär att gruppen/användaren har rättigheter att publicera den aktuella sidan.

Administrera innebär att gruppen/användaren har rättigheter att ändra dynamiska egenskaper,
sätta rättigheter och sätta språkegenskaper för den aktuella sidan. Denna nivå har ingenting med
adminläge att göra, utan endast administrera en eller flera sidor i redigeraläge.

Så här gör du för att ange rättigheter på en eller flera sidor:

1. Välj Sätt rättigheter på fliken Admin. Trädstrukturen visas i den undre delen av fönstret.

2. Markerar den sida i trädstrukturen som du vill sätta rättigheter på. När sidan är markerad
är den sidans namn formaterad med en mörkgrå bakgrund.

3. De grupper och personer som har rättigheter på den markerade sidan visas med de
senaste lagrade rättigheterna ovanför strukturen. Om du vill att andra grupper och
användare också ska ha dessa rättigheter klickar du på Lägg till användare/grupper och
väljer sedan önskade grupper och användare. När du lagt till en grupp eller användare
har inga inställningar lagrats, du visar bara informationen i fönstret.

4. Ange vilken nivå av rättigheter respektive grupp eller individ ska ha.

5. Spara de nya rättigheterna genom att klicka på Spara ovanför grupperna. Om du vill att
rättigheterna ska gälla för den aktuella sidan och dess undersidor markerar du kryssrutan
Tillämpa inställningar för underliggande sidor innan du sparar. Om du inte markerar det
alternativet kommer du endast spara rättigheterna på den sida som är markerad.
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De rättigheter som du lagrat gäller för de befintliga sidor i den struktur där du lagrat. Nya sidor
ärver alltid automatiskt samma rättigheter som huvudsidan har.

Tänk på att du bara påverkar de grupper som är markerade. Grupper som inte är markerade när
du klickar på Spara ändras inte, oavsett vilka inställningar de tidigare haft. Det är därför viktigt att
du inte av misstag markerar en grupp som du inte vill påverka.

Ändra rättigheter för en eller flera grupper i strukturen
Om du har en trädstruktur med en befintlig rättighetsstruktur som du vill ändra på är det möjligt.
Det kan exempelvis vara en grupp redaktörer som tidigare inte har haft rättighet att publiceras
sina sidor, men nu ska de få göra det.

1. Välj Sätt rättigheter på fliken Admin. Trädstrukturen visas i den undre delen av fönstret.

2. Markerar den sida i trädstrukturen som du vill ändra rätttigheter för. När sidan är markerad
är den sidans namn formaterad med en mörkgrå bakgrund.

3. De grupper och användare som har rättigheter på den markerade sidan visas med de
senaste lagrade rättigheterna ovanför strukturen. Avmarkera/Markera den/de rättigheter
som du vill lägga till/ta bort för gruppen. Hela gruppen markeras när du klickar i någon av
kryssrutorna. EPiServer CMS tolkar detta som att du vill ändra på denna grupp.

4. Spara de nya rättigheterna genom att klicka på Spara ovanför grupperna. Om du vill att
rättigheterna ska gälla för den aktuella sidan och dess undersidor markerar du kryssrutan
Tillämpa inställningar för underliggande sidor innan du sparar. Om du inte markerar det
alternativet kommer du endast spara rättigheterna på den sida som är markerad.

Tänk på att du bara påverkar de grupper som är markerade. Grupper som inte är markerade när
du klickar på Spara ändras inte, oavsett vilka inställningar de tidigare haft. Det är därför viktigt att
du inte av misstag markerar en grupp som du inte vill påverka.
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Ta bort rättigheter för en eller flera grupper i strukturen
Om du har grupper eller användare i trädstrukturen som du inte längre vill ska ha några
rättigheter tar du bort hela gruppen. Det är stor skillnad på att ta bort gruppen och ta bort vissa
nivåer på en viss grupp. Om du exempelvis vill ändra så att en grupp inte längre ska kunna
publicera sidor gör du det genom att ändra en befintlig grupp. Vi tar bort hela gruppen om vi har
en grupp som inte längre ska ha några rättigheter överhuvudtaget.

1. Välj Sätt rättigheter på fliken Admin. Trädstrukturen visas i den undre delen av fönstret.

2. Markerar den sida i trädstrukturen där du vill ta bort gruppen och dess rättigheter. När
sidan är markerad är den sidans namn formaterad med en mörkgrå bakgrund.

3. De grupper och personer som har rättigheter på den markerade sidan visas med de
senaste lagrade rättigheterna ovanför strukturen. Markera den/de grupper som du vill ta
bort genom att klicka på den gröna bocken längst till höger.

4. Ta bort gruppen genom att klicka på Ta bort ovanför grupperna. Om du vill ta bort
grupperna för den aktuella sidan och dess undersidor markerar du kryssrutan Tillämpa
inställningar för underliggande sidor innan du klickar på Ta bort. Om du inte markerar det
alternativet kommer du endast ta bort gruppen från den sida som är markerad.

Tänk på att du bara påverkar de grupper som är markerade. Grupper som inte är markerade när
du klickar på Ta bort påverkas inte, oavsett vilka inställningar de tidigare haft. Det är därför viktigt
att du inte av misstag markerar en grupp som du inte vill ta bort.

Skriv över alla tidigare rättigheter
Ibland finns det tillfällen då det kan vara bra att börja om från början med rättigheterna i en
struktur. Du kanske har bytt namn på dina grupper och vill ta bort allt det gamla och inte med det
nya istället. För att slippa att göra detta moment i två omgångar, med att först ta bort alla grupper
och sedan lägga till dem nya, finns ett valbart alternativ gör att göra detta i ett.

1. Välj Sätt rättigheter på fliken Admin. Trädstrukturen visas i den undre delen av fönstret.

2. Markerar den sida i trädstrukturen där du vill ta bort grupper och lägga in nya. När sidan
är markerad är den sidans namn formaterad med en mörkgrå bakgrund.

3. De grupper och personer som har rättigheter på den markerade sidan visas med de
senaste lagrade rättigheterna ovanför strukturen. Markera den/de grupper som du vill ha
kvar genom att klicka på den gröna bocken längst till höger.

4. Markera kryssrutan Lägg till markerade rader samtidigt som omarkerade tas bort.

5. Markera även kryssrutan Tillämpa inställningar för underliggande sidor om du vill lägga
till och ta bort grupper på alla underliggande sidor. Om du inte markerar det kommer du
endast att lägga till/ta bort på den sida som är markerad.

6. Klicka på Spara.

De grupper som är markerade och med de rättigheter som är valda kommer att lagras på den
aktuella sidan och dess undersidor om det alternativet var markerat. Alla de omarkerade
grupperna kommer att tas bort. I exemplet nedan kommer grupperna Administrators, Everyone
och användaren NewUser att sparas på markerad sidan och alla undersidor. WebEditors och
WebAdmins kommer att tas bort från markerad sida och alla undersidor.
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Sätt rättigheter för olika redaktörer i trädstrukturen
Det är vanligt att man inom en stor organisation vill styra så att redaktörerna endast ska kunna
skapa, ändra, radera och publicera på vissa delar av trädstrukturen. Det är också ganska vanligt
att man på ett extranät vill ge olika kunder tillgång att läsa olika sidor. För att kunna göra det
måste du börja med att skapa fler grupper än WebEditors. Du måste ha en grupp för varje del av
trädet som ska kunna åtskiljas från andra redaktörer.

Anta att en webbplats har tre olika huvudgrenar: Produkter, Nyheter och Support. Varje del har
två eller flera redaktörer som ska hjälpas åt att uppdatera informationen på webbplatsen.
Redaktörerna ska bara kunna skapa och ändra på sidor inom sin egen gren i trädet. Vi börjar då
med att skapa tre grupper, antingen i Windows eller i EPiServer CMS beroende på hur vi jobbar.
Grupperna får i det här fallet namnen Products_Editors, News_Editors och Events_Editors. Om vi
inte redan har skapat användarna måste vi göra det. Sedan ser vi till att de olika redaktörerna är
medlemmar i den grupp där de ska kunna ändra. Alla som ska vara redaktörer måste vara
medlemmar av WebEditors annars kommer de inte åt redigeraläge. Det betyder att alla
redaktörer måste tillhöra minst två grupper: WebEditors och gruppen som anger vad de har rätt
att redigera.

När grupperna och användarna är klara är det dags att sätta rättigheter på rätt ställe i strukturen.

1. Välj Sätt rättigheter på fliken Admin.

2. Markera den sida i strukturen som du ska sätta rättigheter på. I det här fallet är det sidan
Produkter.

3. Nu ser vi att ingen redaktör har rättigheter på denna sida så vi måste börja med att lägga
till gruppen Products_Editors. Klicka på knappen Lägg till användare/grupper och lägg till
gruppen på sidan.

4. Ge gruppen de rättigheter som de ska ha på sidan genom att markera kryssrutorna vid
gruppen. Om du dubbelklickar i en kryssruta kommer alla kryssrutor till vänster att
markeras.

5. Se till att inte någon av de övriga grupperna är markerade.



© EPiServer AB

20 | Administratörshandboken för EPiServer CMS 6.0 Rev B

6. Markera kryssrutan Tillämpa inställningar för underliggande sidor.

7. Klicka på Spara. Den aktuella gruppen kommer läggas till på den markerade sidan och
dess undersidor. De andra grupperna är opåverkade.

8. Rättigheterna är sparade.

9. Nästa gång en redaktör i gruppen Products_Editors loggar in kommer han bara att kunna
ändra på sidan Products och dess undersidor.

På liknande sätt har du möjlighet att skapa olika grupper för att ge olika besökare tillgång till olika
sidor. På en publik webbplats ser du då till att Everyone inte har läsrättigheter på de sidor som du
inte vill visa för allmänheten. Genom att låta extranätsanvändare logga in så kommer de åt olika
sidor beroende på hur du har satt läsrättigheterna. Om en besökare inte har läsrättigheter till en
sida kommer den sidan inte att visas i menyer. Besökaren vet helt enkelt inte att det finns mer
information.

Sök användare/grupp
Om du vill kontrollera vilka grupper en viss individ är medlem av, ändra inställningar eller kanske
ge en användare ett nytt lösenord måste du söka reda på användarens konto. Det kan du göra
med hjälp av Sök användare/grupp. Ange vad du vill söka efter (grupp eller användare), ange
sökkriterierna i minst ett av de övriga fälten och klicka sedan på Sök.
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Sökresultatet listas och genom att klicka på gruppens eller användarens namn har du möjlighet
att förändra informationen om gruppen/användaren. I fältet Antal träffar per sida anger du hur
många användare som ska visas på varje sida. Om ditt sökresultat blir fler sidor bläddrar du
mellan sidorna i nedre vänstra hörnet.

Behörighet att publicera från Microsoft Office
I EPiServers finns en funktion som gör att en redaktör kan skapa information i EPiServer CMS
genom att publicera dokument från Microsoft Office. Denna funktion kräver en installation som
ska göras på varje maskin som ska publicera direkt från Office. Det är något som varje redaktör
kan göra själv i Redigeraläge. Varje redaktör måste också gå in och aktivera den webbplats som
de ska arbeta mot.

För att en redaktör ska kunna aktivera en webbplats för att kunna publicera från Office måste de
ha behörighet till att göra det.

Så här gör du för att ge en grupp/individ behörighet att publicera från Office:
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1. Välj Åtkomst till funktioner på fliken Konfig.

2. Klicka på Ändra för Visa och publicera sidor från Microsoft Office-tillägg.

3. De grupper/användare som har behörighet att publicera från Office visas i listan.

4. Lägg till eller ta bort de grupper och användare, så att endast de som ska få publicera
från Office visas.

5. Klicka på Spara högst upp på sidan.

Om du ändrat behörigheten enligt ovan och det ändå inte fungerar att publicera från MS Office,
ska du kontrollera din web.config fil. För att behörigheterna ska fungera krävs en inställning i
web.config. Följande raderna finns i web.config filen i en standard installation av EPiServer CMS
men bortkommentarer måste raderas för att kunna publicera från Microsoft Office.

Så här gör du för att bortkommentera texten i web.config:

1. Öppna filen i Notepad eller liknade program. (Det måste vara ett program som har stöd för
UTF-8, annars kan programmet förstöra filen.)

2. Ta bort den första “!--” och slut “--” från koden.

<!--<location path="UI/OfficeIntegration">

<system.web>

<authorization>

<allow users="*" />

</authorization>

</system.web>

</location>-->

UI är en anpassad sökväg till redigeraläget. Sökvägen kan vara skilja sig från din
installation.

3. Om din web.config fil inte innehåller den ovanstående koden lägg den bortkommenterad
till filen.

4. Spara filen.
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Arbetsflöden i EPiServer CMS
Arbetsflöden i EPiServer CMS bygger på standardteknologin Windows Workflow Foundation från
Microsoft. Det ger en utvecklare möjlighet att skapa alla typer av arbetsflöden och integrera dem i
EPiServer CMS. En utvecklare gör den tekniska anpassningen av flödet innan en administratör
kan hantera det dagliga arbetet direkt från adminläge i EPiServer CMS. Utvecklaren skapar
funktioner för att dela ut uppgifter, skicka e-postmeddelanden, skapar information eller liknande.
Administratören hanterar vad en instans trigga på, vem eller vilka som ska få uppgifter och olika
inställningar som utvecklaren bygger som variabla värden.

Grunden i ett arbetsflöde är att det finns kod där det är definierat vad som ska ske vid olika
händelser. Det kanske ska skickas uppgifter, publiceras sidor m.m. Det är det vi i bilden nedan
har kallat för Workflow Foundation filer. Det är fullt möjligt att ha många olika kodfiler som
fungerar på olika sätt. Det är vanligt att man gör koden flexibel så att man kan använda samma
kod för olika scenarior. Ibland kanske en redaktör ska kunna starta ett flöde manuellt, en annan
gång kanske det ska startas automatiskt vid en viss knapptryckning på en viss plats, men det ska
ändå hanteras med samma teknik. Då skapar man från adminläge olika definitioner byggd på
samma teknik. Definitionen innehåller en massa olika parametrar om vad som ska trigga flödet,
behörighet att starta det och en massa parametrar för att underlätta flödet. När en definition
startas så skapas en instans. En definition kan ha flera hundra instanser igång samtidigt och det
är oftast det som redaktörerna upplever som själva flödet.

I en standardinstallation av EPiServer CMS följer det med fyra olika arbetsflöden som kan
användas som de är eller som exempel på hur man skulle kunna utveckla dem vidare. Om
arbetsflöden inte är tillgängliga i adminläget efter installation tar du bort kommentaren från
<definitions>-avsnittet under <episerver
xmlns=”http://EPiServer.Configuration.EPiServerSection”>.

Godkännande i flera steg efter varandra
Arbetsflödet för godkännande i flera steg efter varandra innebär att en eller flera
personer/grupper får en uppgift om att godkänna en händelse i en sekventiell ordning. Om en
person i flödet inte godkänner kommer information skickas till den som skapat händelsen om
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detta, samtidigt som uppgiften inte skickas vidare till nästa person i flödet. Det är exempelvis
möjligt att använda detta för nyheter som ska publiceras. Två personer, en med fokus på
innehållet och en med språklig kunskap måste godkänna sidan innan den publiceras.

Godkännande i flera steg i parallella led
Arbetsflödet för godkännande i flera steg i parallella led innebär att flera personer/grupper
samtidigt får en uppgift om att godkänna en händelse. Om en av personerna godkänner eller inte
godkänner händelsen kommer uppgiften tas bort från övriga personer. Det är exempelvis möjligt
att använda detta för ett diskussionsforum där vi vill moderera inläggen i forumet. När en
besökare skapar ett inlägg sparas sidan och uppgifter skickas till flera personer om att godkänna
sidan. När en av dessa personer har godkänt eller avslagit inlägget tas uppgifter bort för de
andra i gruppen.

Översättning av sidor med EPiServer globaliseringsstöd
Arbetsflödet för hantering av översättning av sidor bygger på att globalisering i EPiServer CMS är
aktiverad. Med globalisering kan man skriva en och samma sida på flera olika språk. Det vanliga
är att en person skapar den första språkversionen. Arbetsflödet skickar en uppgift till en annan
redaktör om att det är dags att skapa ytterliggare en språkversion av sidan. Om sidan inte blivit
översatt efter en viss tid skickas en påminnelse. Om detta inte görs inom viss tid får skaparen av
den första sidan och processägaren en notifikation om att sidan inte finns översatt. Om man har
en webbplats som ska översättas till många språk skickas uppgifter till alla översättare på en
gång.

Begäran om återkoppling
Arbetsflödet för begäran om återkoppling innebär att en redaktör/grupp kan be om återkoppling
på något som denna har skapat i EPiServer. Det kan vara en sida som personen i fråga är
osäker på om den används på rätt sätt. Det kanske är att en person vill ha hjälp med språkliga
eller grafiska frågor. Då är det möjligt att starta ett flöde om återkoppling. Personen som startar
flödet väljer vilken sida och vem den vill ha återkoppling från. En uppgift skickas till
personen/gruppen som ger sin återkoppling tillbaka. All hantering av meddelande sker i
EPiServer. Tänk på att den personen som ska återkoppla på sidan måste ha behörighet att läsa
den, även om den inte är publicerad.

Administration av arbetsflöden
Välj Arbetsflöden i Admin-läget för att öppna fönstret Administration av arbetsflöden. En lista med
alla definitioner visas och du kan härifrån skapa nya, kopiera, ändra och ta bort definitioner.
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Du har i det här fönstret tre olika flikar.

Definitioner innehåller alla de definitioner som är skapade. I en definition anger du vad som ska
trigga igång en instans, vilka personer som ska vara involverade, vilka platser det ska gälla på
med mera.Det är fullt möjligt att ha flera definitioner som bygger på samma tekniska flöde.

Körande instanser Varje definition triggas av en viss händelse eller en manuell start. Du kan se
alla instanser som för närvarande körs på fliken Körande instanser.

Skapa nytt arbetsflöden från adminläge
För att kunna skapa ett nytt arbetsflöde behöver du information från den utvecklare som har
skapat tekniken bakom flödet. Du kan också välja att använda någon av de arbetsflöden som
följer med som standard, eller ta en kopia av någon av dessa för att skapa nya.

1. Välj Arbetsflöde på fliken Admin i Admin-läget. Befintliga arbetsflöden på webbplatsen
listas då till höger.

2. Klicka på Skapa definition om du vill konfigurera ett nytt arbetsflöde, eller klicka på
Kopiera arbetsflöde om du vill kopiera ett arbetsflöde som redan finns. Formuläret för
inställningar för arbetsflödet visas.

3. När du skapar ett nytt flöde visas tre filkar. När du valt vilket arbetsflöde som hanterar
tekniken bakom flödet och sparat kommer fler flikar att visas.

4. Ange dina inställningar för de olika flikarna och klicka på Spara högst upp, ovanför
flikarna.

Fliken Allmänt
På fliken Allmänt anger du allmän information om flödet och vilken teknik som ska användas. Du
behöver information från din utvecklare för att kunna skapa en ny definition.
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Definitionens namn

Ange flödets namn. Om flödet ska kunna startas manuellt är det lämpligt om detta namn är så
beskrivande som möjligt för att redaktörerna ska förstå skillnad på olika flöden.

Beskrivning

En kort beskrivning av flödet, denna text visas för redaktören när denne ska aktivera ett flödet.

Klassnamn

Ange namnet på klassen för arbetsflödet har i koden. Denna information måste utvecklaren av
flödet bistå med. För de fyra arbetsflöden som finns i en standardinstallation av EPiServer CMS
är Klassnamnet följande för de olika flödena:

Arbetsgången Klassnamn

Godkännande i flera steg efter
varandra

EPiServer.WorkflowFoundation.Workflows.SequentialApproval

Godkännande i flera steg i parallella
led

EPiServer.WorkflowFoundation.Workflows.ParallelApproval

Översättning av sidor med
EPiServer globaliseringsstöd

EPiServer.WorkflowFoundation.Workflows.ReadyForTranslation

Begäran om återkoppling EPiServer.WorkflowFoundation.Workflows.RequestForFeedback

Namn på assemblyn

Ange namnet för assemblyn för detta arbetsflöde. Denna information måste utvecklaren av flödet
bistå med. I de fyra arbetsflöden som finns i en standardinstallation av EPiServer CMS är Namn
på assemblyn alltid EPiServer.WorkflowFoundation.

Layoutfil
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En layoutfil skapas automatiskt när man utvecklar flödet och ger en schematisk bild över de olika
händelser som sker i flödet. Det är möjligt att ladda upp en egen sådan bild om man vill.

Fliken Säkerhet
Alla arbetsflöden går att starta manuellt från redigeraläge om man har behörighet till det. På
fliken Säkerhet kan du ange vilka grupper och personer som ska ha behörighet att läsa, ändra,
radera och starta det aktuella flödet direkt från redigeraläge.

För att ge olika personer eller grupper behörighet måste du lägga till dem via knappen Lägg till
användare/grupper. Genom att markera de olika kryssrutorna ger du olika personer/grupper
olika behörighet.

Behörighet Vad det innebär

Läs Gruppen/personen kan se körande instanser på aktuellt flöde från redigeraläge.

Skapa Gruppen/personen kan starta en instans på aktuellt flöde från redigeraläge.

Redigera Gruppen/personen kan ändra inställningar på en instans på aktuellt flöde från
redigeraläge. Detta är dock förutsatt att du för vissa flöden också har markerat
kryssrutor för detta under fliken Startparametrar.

Ta bort Gruppen/personen kan radera en startad instans på det aktuella flödet.

Fliken Automatisk start
På fliken Automatisk start anger du vilken händelse i EPiServer som ska trigga instansen att
starta. Du kan också välja att starta en instans byggd på ett annat flöde direkt efter att denna
instans har avslutats. Beroende på vilken händelse som ska starta instansen så får du också
möjlighet att välja plats i strukturen och en viss sidtyp som de ska gälla för.
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Händelser som ska starta en instans

Alla händelser som är valbara är händelser i EPiServer CMS. Det berör antingen sidor eller filer
och mappar i filhanteraren.

Händelse Innebär

PageCheckedIn Sidan checkas in av redigeraren när du klickar på Klar för publicering.

PageCreated En sida skapas.

PageDeleted En sida raderas.

PageMoved En sida flyttas i trädstrukturen.

PagePublished En sida publiceras.

PageSaved En sida sparas.

PageLanguageDeleted En språkversion av en sida raderas.

FileAdded En fil laddas upp till filhanteraren.

FileDeleted En fil raderas från filhanteraren.

FileMoved En fil flyttas.

FileCopied En fil kopieras.

FileCheckedOut En fil checkas ut.

FileCheckedIn En fil checkas in.

DirectoryAdded En mapp skapas i filhanteraren.

DirectoryDeleted En mapp raderas från filhanteraren.

DirectoryMoved En mapp flyttas.

DirectoryCopied En mapp kopieras.
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Starta nästa instans

Alla de definitioner som skapas visas i listan under Starta nästa instans automatiskt. Genom att
markera en annan definition kommer den att starta automatiskt efter den du just nu skapar.

Plats i strukturen

Om du har valt en sidrelaterad händelse kan du välja på vilken plats i trädstrukturen som det ska
gälla. Du måste inte välja en plats men då kommer instansen att trigga på den händelse du valt i
hela strukturen.

Sidtyp som definitionen ska gälla

Ibland har man specifika mallar för olika funktioner på webbplatsen. Du kan välja en viss sidtyp
som ska trigga instansen med hjälp av Gäller för följande sidtyper. Du måste inte välja en sidtyp
och gör du inte det kommer instansen att trigga på den händelse och plats du valt, oavsett vilken
sidtyp redaktören har använt.

Fliken Körande instanser
Om du som administratör vill se vilka flöden som för tillfället används kan du se en lista på alla
körande instanser på fliken Körande instanser. Du når den fliken antingen från Administration av
arbetsflöden eller när du tittar på en specifik definition. Du kan här se vem som är tilldelad en
uppgift men ännu inte utfört den. Du kan också se de utförda uppgifterna och kommentarer som
redaktören lämnat till uppgiften, härifrån kan du också ta bort flöden. Du kan också ta bort
arbetsflödet härifrån. Då tar du bort den aktiva instansen, inte hela arbetsflödet.
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Fliken Startparametrar
Innehållet på fliken Startparameterar varierar beroende på typ av flöde. Vilka inställningar man
kan göra för varje typ bestäms när man utvecklar flödet. Generellt försöker man göra flödet så
anpassningsbart som möjligt från adminläge istället för att hårdkoda in värde som sannolikt
kommer att kunna variera.

Godkännande i flera steg efter varandra
Flödet för Godkännande i flera steg är till för att kunna ha ett sekventiellt flöde för godkännande i
flera steg. Här har vi satt upp ett scenario där två personer efter varandra ska kontrollera
produktsidor som redaktörer skapar. Jane är den som ska kontrollera att priserna stämmer och
Pelle ska kontrollera text och bild. I det här flödet har vi möjlighet att ställa in vilken grupp eller
person som ska godkänna sidorna. När den sista personen har godkänt så kommer sidan att
publiceras.

Om vi ger redaktörerna rättigheter att ändra i flödet ska vi också här markera alternativet Val av
godkännare möjligt från redigeraläge. Då kommer redaktören att själv kunna byta ut Jane eller
Pelle mot andra personer eller grupper. Det kräver dock att vi även ger dem rättigheter att göra
ändringar på fliken Säkerhet.

Godkännande i flera steg i parallella led
Flödet för Godkännande i flera steg i parallella led är till för att kunna ha ett parallellt flöde för
godkännande i flera steg. Här har vi satt upp ett scenario där två personer parallellt med
varandra ska kontrollera nyhetssidor som redaktörer skapar. I det här fallet har vi valt att ange en
grupp som ska godkänna sidorna. Det innebär att det kan vara många medlemmar av gruppen
och att några av dessa ska godkänna sidan. Vi har angett två för kryssrutan Ange minsta antal
som måste godkänna. Det innebär att två personer ur gruppen måste tycka till om sidan. Om den



© EPiServer AB

Arbetsflöden i EPiServer CMS | 31

andra personen har godkänt sidan kommer sidan att publiceras och uppgiften plockas bort från
alla andra gruppmedlemmar. Om den första personen inte godkänner sidan kommer uppgiften
tas bort från de övriga och sidan kommer inte att publiceras. Detta eftersom vi har sagt att två
måste godkänna sidan.

Om vi ger redaktörerna rättigheter att ändra i flödet ska vi också här markera alternativet Val av
godkännare möjligt i redigeraläget och Val av antal godkännare möjligt i redigeraläge. Då
kommer redaktören att själv kunna byta ut gruppen mot några andra personer eller grupper. De
kommer också att kunna välja hur många som ska godkänna. Det kräver dock att vi även ger
dem rättigheter att göra ändringar på fliken Säkerhet.

Översättningsarbetsflöde
Flödet för översättning av sidor med EPiServers globaliseringsstöd är till för att enkelt kunna
fördela uppgifter när det gäller webbplatser som ska finnas på flera språk. Som redaktör upplever
man att man har en webbplats, fast att det egentligen finns parallella trädstrukturer med andra
språk. Om olika personer ska skapa de olika språkversionerna är det bra att sätta upp ett flöde
som skickar uppgifter till rätt person när det är dags att översätta sidor.

Vi har satt upp ett scenario där enbart produktsidorna på webbplatsen ska översättas med
ytterliggare ett språk. I vårt fall är det en engelsktalande redaktör som gör första jobbet med
sidan. När denne publicerar sidan triggas först flödet för sekventiellt godkännande och när
informationen är godkänd av två personer triggas flödet för översättning och en person får i
uppgift att skapa en svensk version av samma sida. I det här flödet finns det många inställningar
att göra:

Start fördröjning (minuter) Med denna parameter kan du fördröja instansens start. Det är ganska
vanligt att den första personen publicerar sidan lite snabbt och sedan ser ändringar som bör
göras, då är det smidigt om det inte skickas uppgifter varje gång man publicerar.

Tid tills påminnelse skickas (timmar) Om personen/gruppen som ska översätta sidan inte gör
det, kommer det att skickas en påminnelse efter så lång tid som du anger i detta fält.
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Tid för översättning (timmar) Översättningen måste vara gjord och sidan publicerad före den tid
som anges i detta fält. Om det inte görs skickas en notifikation om det till processägaren.

Språkversionen måste publiceras Uppgiften är inte klar innan sidan publiceras om detta
alternativ är markerat. Det innebär att uppgiften inte försvinner från Aktivitetslistan förrän sidan är
publicerad.

Processägare Den person eller grupp som är processägare får information från flödet. Det
kommer bland annat notifikation när sidan är översatt och publicerad och om översättningen inte
görs inom utsatt tid.

Översättare för ej angivna språk Det är mest vanligt att utse en redaktör för varje språk. För de
språk som vi inte har någon specifik redaktör, kan vi ange en person eller grupp som får ta hand
om de övriga språken.

Lägg till översättare för Välj språk i rullgardinslistan och ange sedan vilken grupp eller
användare som är ansvarig för det språket. Det är endast de språk som finns aktiverade på
webbplatsen som visas i rullningslisten.

Begäran om återkoppling
Flödet för begäran om återkoppling är till för att en redaktör enkelt ska kunna be kollegor eller
ansvariga om återkoppling på det som är gjort. Det kan handla om bildval, språkfrågor eller hur
man använder en viss sidtyp.

Vi har satt upp ett scenario där alla redaktörer har rätt att starta en instans på detta flöde. Vem
som helst ska kunna be om återkoppling. Vi har också givit dem rättigheter att själva skriva sin
fråga och bestämma vem som ger dem återkoppling. De kan också välja att sätta sig själva som
processägare, då får man notifikationer om uppgiften inte görs.
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Redigera definition
Om en person slutar och någon annan ska ta dennes plats i ett flöde kan du redigera de redan
befintliga flödena. Välj Arbetsflöde på fliken Admin i Admin-läget. Befintliga arbetsflöden på
webbplatsen listas då till höger. Genom att klicka på knappen Redigera i arbetsflödet i listan kan
du redigera arbetsflödet. Gör dina ändringar på respektive flikar och avsluta med att välja Spara
högst upp, ovanför flikarna.

Ta bort definition
Om du av någon anledning vill ta bort ett helt arbetsflöde kan du göra det från adminläge. Välj
Arbetsflöde på flikenAdmin i Admin-läget. Befintliga arbetsflöden på webbplatsen listas då till
höger. Genom att klicka på knappen Ta bort raderar du definitionen av flödet.

Tänk på att alla aktiverade instanser på detta arbetsflöde avslutas om du tar bort det.
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Filhantering i EPiServer CMS
Filhanteringen i EPiServer CMS är en del av det vardagliga arbetet för redaktörer. De skapar
sidor i EPiServer CMS som lagras i databasen. Sidorna har bilder och dokument länkade till sig
som lagras i en filstruktur som anpassas för varje webbplats. EPiServer CMS har fullt stöd för
filhantering på servern via webbläsaren. Från EPiServers filhanterare kan redaktörer skapa
kataloger, ladda upp filer och hantera filerna genom att kopiera, flytta, ta bort m.m. För att det ska
vara enkelt att arbeta med kataloger och filer för redaktörerna är det viktigt att man redan från
början har en policy hur man ska använda det. Man kan också styra upp behörigheterna till olika
kataloger så att det på så sätt blir enkelt.

EPiServer CMS har också stöd för versionshantering av de filer som laddas upp till servern. Det
är möjligt att följa alla förändringar av en fil och se vem som har gjort vad med den. Det är också
möjligt för en redaktör att checka ut en fil så att ingen annan kan ändra i filen innan den har
checkats in igen. Läs mer i Redaktörshandboken om du vill veta mer om filhantering när du
arbetar som redaktör.

Filhanteringen i adminläge har samma funktionalitet som i redigeraläge. Skillnaden är den att i
administratörsläget har du högre behörigheter. När ni valt att använda filhanteraren fullt ut börjar
arbete i adminläge för att där bestämma vilka grupper som ska få göra vad i olika kataloger.

För att säkerhetsfunktionen med att sätta rättigheter på kataloger och filer ska fungera måste
filhantering konfigureras upp i web.config. För att dokumenthanteringen ska fungera i en katalog
måste detta också konfigureras. I en standardinstallation är de startpunkter som finns förbered
med dokumenthantering och rättighetshantering.

En eller flera startpunkter i filhanteraren
När du konfigurerar EPiServer CMS väljer du hur många startpunkter
som ska finnas i filhanteraren. En startpunkt kan peka på en specifik
fysisk plats. Den platsen behöver inte finnas på samma server som
övriga filer till EPiServer CMS. Man kan använda det till många olika
saker, men ett vanligt scenario är att man vill ha tillgång till flera olika
filservrar från webbplatsen.

Det är alltid en och samma startpunkt som visas i länkverktyget när
redaktörerna väljer att infoga bilder och dokument. Det är vanligt att
man väljer den mest använda katalogen som standardkatalog i
länkverktyget. Alltså den katalog som du vill att redaktörerna i första
hand ska ladda dokument till. Du gör den här inställningen i konfigurationen i episerver.config.
Bilden till höger har två startpunkter förutom sidfilerna, som kallas sidfiler här.

Konfigurera startpunkter
Tekniken som används för att hantera kataloger i EPiServer CMS är standardteknologi från
Microsoft som heter Virtual Path Provider. Det innebär i praktiken att man kan bygga egna
lösningar för filhantering och via EPiServers API:er jobba med dem i EPiServer CMS. I en
standardinstallation av EPiServer CMS 5 finns det två startpunkter och sidans katalog
konfigurerade. Vid installation anges en VPP-katalog och det är den fysiska plats som dessa
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standardkataloger kommer att lagras. Denna katalog måste lagras utanför mappen som är roten
till webbplatsen för att rättighetshanteringen ska fungera.

Konfigurationen av startpunkter görs i episerver.config. Bilden nedan visar hur det ser ut i en
standardinstallation. Genom att ändra attributen är det möjligt att förändra konfigurationen av de
uppsatta startpunkterna. Det är också möjligt att kopiera en startpunkt för att lägga till fler. Den
startpunkt som visas först i listan är den startpunkt som kommer att öppnas när en redaktör
öppnar filhanteraren eller infogar bild/dokument.

<virtualPath customFileSummary="~/FileSummary.config">

<providers>

<clear />

<add showInFileManager="false" virtualName="Page Files"
virtualPath="~/PageFiles/"
bypassAccessCheck="false" indexingServiceCatalog="Web"
physicalPath="C:\EPiServer\VPP\ExampleEPiServerSite4\PageFiles"
name="SitePageFiles"
type="EPiServer.Web.Hosting.VirtualPathVersioningProvider,EPiServer" />

<add showInFileManager="true" virtualName="Global Files"
virtualPath="~/Global/"
bypassAccessCheck="false" indexingServiceCatalog="Web"
physicalPath="C:\EPiServer\VPP\ExampleEPiServerSite4\Global"
name="SiteGlobalFiles"
type="EPiServer.Web.Hosting.VirtualPathVersioningProvider,EPiServer" />

<add showInFileManager="true" virtualName="Documents"
virtualPath="~/Documents/"
bypassAccessCheck="false" maxVersions="5"
physicalPath="C:\EPiServer\VPP\ExampleEPiServerSite4\Documents"
name="SiteDocuments"
type="EPiServer.Web.Hosting.VirtualPathVersioningProvider,EPiServer" />

<add virtualPath="~/App_Themes/Default/" physicalPath="C:\Program Files
(x86)\EPiServer\CMS\6.0.434.3\application\App_Themes\Default"
name="App_Themes_Default"
type="EPiServer.Web.Hosting.VirtualPathNonUnifiedProvider,EPiServer" />

<add virtualPath="~/EPiServer/CMS/" physicalPath="C:\Program Files
(x86)\EPiServer\CMS\6.0.434.3\application\UI\CMS"
name="UI"
type="EPiServer.Web.Hosting.VirtualPathNonUnifiedProvider,EPiServer" />

<add virtualPath="~/Util/" physicalPath="C:\Program Files
(x86)\EPiServer\CMS\6.0.434.3\application\util"
name="UtilFiles"
type="EPiServer.Web.Hosting.VirtualPathNonUnifiedProvider,EPiServer" />

<add virtualPath="~/WebServices/" physicalPath="C:\Program Files
(x86)\EPiServer\CMS\6.0.434.3\application\webservices"
name="WebServiceFiles"
type="EPiServer.Web.Hosting.VirtualPathNonUnifiedProvider,EPiServer" />

<add virtualPath="~/EPiServer/CMS" physicalPath="C:\Program Files
(x86)\EPiServer\CMS\6.0.434.3\application\UI\EPiServer\CMS"
name="EPiServerCMS"
type="EPiServer.Web.Hosting.VirtualPathNonUnifiedProvider,EPiServer" />

<add virtualPath="~/EPiServer/Shell" physicalPath="C:\Program Files
(x86)\EPiServer\CMS\6.0.434.3\..\..\Framework\6.0.0.12\Application\UI"
name="EPiServerShell"
type="EPiServer.Web.Hosting.VirtualPathNonUnifiedProvider,EPiServer" />

</providers>

</virtualPath>
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Attribut Kommentar

customFileSummary Är en XForms fil som innehåller forumlär för ifyllande av
metadata.

showInFileManager Anges som true/false. True innebär att startpunkten kommer att
visas i filhanteraren. False att den inte kommer att visas.

virtualName Är det namn som visas i filhanteraren.

virtualPath Virtuell sökväg till roten av filsystemet

bypassAccessCheck Anges som true/false. True innebär att ingen behörighet kommer
att kontrolleras innan en redaktör skapar mappar och laddar upp
dokument. False betyder att behörigheten alltid kontrolleras.

indexingServiceCatalog Ange det katalog namn för Indexing Service.

physicalPath Den fysiska sökvägen till den katalog som ska visas.

Namn Ett unikt namn på instansen

maxVersions Anger hur många versioner av en fil som ska kunna lagras.

Global katalog vs Sidans katalog
I EPiServer CMS är det möjligt att arbeta med två olika metoder när det gäller uppladdning av
filer. De vanligaste är att båda används parallellt och redaktörer väljer själv vilken metod som
passar bäst beroende på sidan som skapas.

Sidans katalog
När en redaktör laddar en fil till sidans katalog skapas det alltid en ny katalog som är kopplad till
sidan. Katalogen får ett namn bestående av siffror. Om man har många sidor med filer på alla
sidor innebär det att man får många kataloger i sin struktur. Sidans katalog är i en
standardinstallation döpt till Page Files. Detta är möjligt att ändra i web.config om man vill.

En fördel med att använda sidans katalog är att man som redaktör inte behöver hålla reda på var
man ska göra av sina bilder. En annan är att man från Admin-läge kan använda funktionen Ta
bort oanvända filer. Det innebär att alla kataloger som är kopplade till sidor som inte längre finns
på webbplatsen, raderas. Om ni använder sidans katalog speglas också de rättigheter som
gäller för en sida över till katalogstrukturen. Man kan använda det till många olika saker, men ett
vanligt scenario är att man vill ha tillgång till flera olika filservrar från webbplatsen.

Fördelen med att ladda filer till sidans katalog är att redaktörerna inte själva måste ta bort gamla
bilder. En nackdel är om man använder samma filer på många olika sidor, då måste man ladda
upp dem till en ny katalog varje gång man ska använda filen.

Global katalog
När en redaktör laddar en fil till en global katalog ska redaktören placeras sig i den katalog som
denne vill att filen ska lagras i innan uppladdningen sker. Det kan då vara lämpligt att ha byggt
upp en filstruktur som redaktören känner igen och förstår innan arbetet startar. Man kan här
också ge redaktören rättighet att skapa egna kataloger och övrig filhantering.
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En fördel med att använda den globala katalogen är att man som redaktör enkelt kan hitta
tillbaka till bilder som redan är uppladdade till webbservern eftersom allt lagras i en
katalogstruktur som man känner igen.

En nackdel med att använda den globala katalogen är att det är svårt att hålla reda på vilka filer
som används och inte. Det finns ingen automatisk tömning av kataloger. Redaktörer eller
administratörer måste rensa katalogen själva. Om du använder EPiServers filhanterare när du
ska flytta eller ta bort sidor får du alltid en varning om filen används av någon sida i systemet.

Sätt behörigheter på kataloger
När du konfigurerat filhanteraren med de startpunkter som du vill ha och skapat kataloger
för olika redaktörsgrupper måste du ge rättigheter till de olika katalogerna. Här utgår vi

från att du redan har kunskap om rättigheter och olika användargrupper i EPiServer.

Det är vanligt att Everyone har läsrättigheter i alla kataloger. Detta för att alla oftast ska kunna se
bilder och läsa dokument på sidan. Om man skapar en katalog för att ladda filer till ett extranät är
det snarare osannolikt att Everyone ska har rättigheter i den katalogen.

Redaktörer kan ha fem olika nivåer av rättigheter i en katalog. Följande nivåer finns:

Läs innebär att gruppen/användaren har rättigheter att läsa i katalogen. Därmed också rättighet
att länka till information i katalogen.

Skapa innebär att gruppen/användaren har rättigheter att skapa kataloger och ladda upp filer till
katalogen.

Ändra innebär att gruppen/användaren har rättigheter att ändra namn, flytta och kopiera innehåll
i katalogen.

Ta bort innebär att gruppen/användaren har rättigheter att ta bort informationen från katalogen.

Administrera innebär att gruppen/användaren har rätt att sätta rättigheter på kataloger från
redigeraläge. Detta har ingenting med adminläge att göra.

Så här gör du för att sätta rätttigheter på kataloger:

1. Välj Filhantering på fliken Admin i Admin-läget.

2. Öppna den katalog som du vill sätta rättigheter på genom att dubbelklicka på katalogen.

3. Klicka sedan på verktyget Ändra rättigheter. (Du kan också välja detta verktyg genom att
högerklicka direkt på katalogen, steg 2 och 3 i ett.)

4. De grupper som har rättigheter i katalogen just nu visas. Kryssrutan Ärv rättigheter från
överordnad katalog är markerad som standard. Avmarkera detta genom att klicka på
bocken i rutan.

5. Klicka på Lägg till användare/grupper om du vill lägga till fler grupper eller användare.

6. Ange vilken nivå av rättigheter respektive grupp eller individ ska ha.

7. Klicka på Spara ovanför grupperna.
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Alla underliggande kataloger ärver automatiskt samma rättigheter som en överordnad om detta
inte förändras manuellt. Om redaktören skapar nya kataloger kommer de också att ärva samma
rättigheter.

Om knappen ändra rättigheter inte är aktiv innebär det i de flesta fall att filhanteraren inte är rätt
konfigurerad. Det kan också bero på att du inte har den behörigheten som krävs för att ändra
rättigheter på kataloger.

Ta bort oanvända filer
När redaktörerna laddar upp filer till webbservern kan de välja att ladda till Sidans katalog. Då
skapas en katalog som är kopplad till den aktuella sida som redaktören arbetar med. Katalogen
som skapas får ett eget namn bestående av siffror. Filen som redaktören laddar upp lagras i den
nya katalogen. När redaktören tar bort sidan från webbplatsen ligger fortfarande bilder och
dokument kopplade till sidan kvar på webbservern.

Välj Ta bort oanvända filer om du vill ta bort alla kataloger där redaktörerna har använt Sidans
katalog . För att filerna ska tas bort från webbservern måste sidan vara borttagen och
papperskorgen tömd. Från det att papperskorgen är tömd tar det ytterligare 30 dagar innan du
kan ta bort oanvända filer.

Behörighet till avancerad uppladdning av filer
När en redaktör ska ladda upp filer till webbservern, görs det genom EPiServers länkverktyg eller
filhanterare. Det är möjligt att tillåta en grupp eller individ att använda avancerad uppladdning.
Det innebär exempelvis att en redaktör kan ladda upp flera filer samtidigt genom att dra och
släppa filer från Windows filhanterare till EPiServers filhanterare.

Så här gör du för att ge vissa grupper/individer behörighet till avancerad uppladdning.

1. Välj Åtkomst till funktioner på fliken Konfig.

2. Välj Ändra efter Tillåt avancerad uppladdning av filer genom att exempelvis dra och
släppa.

3. De grupper/användare som har tillgång till avancerad uppladdning visas i listan.



© EPiServer AB

Filhantering i EPiServer CMS | 39

4. Lägg till eller ta bort de grupper och användare, så att endast de som ska ha tillgång till
avancerad uppladdning visas.

5. Välj Spara längst ner på sidan.
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Anpassa redigeraläge
I EPiServer CMS kan du anpassa redigeraläget så att det passar er organisation och era
redaktörer. Du kan också modifiera redigeraläget med olika funktioner för olika individer. En av
EPiServer CMS största fördelar är att det är lätt att använda. Eftersom enkelt har olika betydelse
för olika individer måste redigeraläget anpassas så att alla upplever det som enkelt.

Det finns flera funktioner som kan anpassas för redigeraläget. Exempel:

l vilka sidtyper som är tillgängliga

l vilka fält som visas för en viss sidtyp

l på vilka flikar fälten visas

l vilka som kan se olika flikar

l vilka som kan skapa sidor som baseras på viss sidtyp

l standardvärden för fält.

Dessutom kan du anpassa editorn och definiera vilka knappar som är tillgängliga för redigering
av innehåll. Slutligen kan vi också arbeta en del med språket på olika delar, så att alla enkelt
förstår vad olika fält innebär. Många av anpassningarna för redigeraläget görs av
lösningsleverantören, men det är användbart att vet vad man ska göra om man måste göra några
ändringar.

De flesta av dessa inställningar görs på fliken Sidtyp i adminläge. Där finns också funktioner för
att skapa nya sidtyper, kopiera befintliga sidtyper, redigera egenskaper etc.

Att arbeta med sidtyper
I EPiServer CMS arbetar du både med 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 formulär, baserade på en viss sidmall, som redaktören fyller med information
i EPiServer CMS. När du arbetar i redigera- och adminläge jobbar du i första hand med sidtyper.

Skapa/redigera sidtyper
Administratörer skapar sällan några nya sidtyper utan det görs i stället primärt av utvecklare
under utvecklingen av webbplatsen. Varje sidtyp är kopplad till en aspx-sida (sidmall) där all
funktionalitet på sidan programmeras. Det som görs i adminläge är att man skapar de fält i
formuläret som redaktörerna ska fylla i.

Du redigerar inställningarna för en befintlig sidtyp genom att öppna den aktuella sidtypen på
fliken Sidtyp och klicka på Inställningar där du sedan redigerar inställningarna. När du är nöjd
klickar du på Spara.

Skapa en ny sidtyp

1. Välj Skapa ny sidtyp på fliken Sidtyp.

2. Ange ett namn på sidtypen i fältet Namn. Den här texten styrs ofta av språkfilerna.

3. Ange en text som beskriver sidtypen. Beskrivning är den information som visas för
redaktören när denne väljer att skapa en ny sida.
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4. Ange sökvägen och filnamnet till den sidmall som ska skapa själva webbsidan åt
besökaren.

5. Ange om det ska vara möjligt att välja sidtypen i redigeraläge med alternativet Tillgänglig
i redigeraläge.

6. Ange vilket indextal sidan ska ha i fältet Sorteringsindex.

7. Om du vill att åtkomsten till sidtypen ska begränsas för vissa användare och/eller grupper
anger du det genom att ändra användare och grupper under Åtkomstnivå. Åtkomstnivån
är ett filter som styr vilka användare som ska kunna skapa sidor som är baserade på den
aktuella sidtypen.

8. Klicka på Spara.

Fliken Information

Namn
Här anger du namnet på sidtypen.

Beskrivning
Här anger du beskrivningen av sidtypen. Namnet och beskrivningen är den information som
visas för redaktörer när de väljer att skapa en ny sida. Den här texten hanteras ofta med
språkfiler i EPiServer CMS.

Filnamn
I det här fältet anger du sökvägen och filnamnet för sidan som skapar den verkliga webbsidan
som visas för besökare. Detta namn bör du inte ändra eftersom varje mall är länkad till en viss
sida för att få rätt layout och att all information skall komma med.

Sorteringsindex
Sorteringsindex avgör hur de olika sidtyperna skall sorteras i listan när redaktören väljer att
skapa en ny sida. Sidtypen med lägst sorteringsindex visas överst. Alla nya sidtyper får som
standard talet 100.
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Om du vill sortera listan med sidtyper på fliken Sidtyp i adminläge enligt sorteringsindex klickar
du på ikonen med 123 under rubriken Sidtyper.

Tillgänglig i redigeringsläge
Om du väljer alternativet Tillgänglig i redigeraläge innebär det att redaktörer kan skapa sidor
som är baserade på den här sidtypen.

I vissa lägen kan det vara lämpligt att dölja några av sidtyperna för redaktörerna. Det kan till
exempel gälla för diskussionsforummallen. Vanligtvis vill man bara ha ett diskussionsforum på
en webbplats, i stället för att ha flera på olika platser. Då skapar man i stället ett enda forum och
döljer sedan sidtypen. Då har inte redaktörerna åtkomst till mallen och kan sålunda inte skapa
fler forum.

Åtkomstnivå
Åtkomstnivån för sidtyper är ett filter i gränssnittet som styr vilka redakörer som kan skapa sidor
som är baserade på vissa sidtyper. När du lägger till en ny sidtyp får den automatiskt
åtkomstnivån Alla vilket innebär att alla kan jobba med den.

1. Du tar bort åtkomstnivån för en grupp eller användare, som har behörighet att skapa sidor
som är baserade på en viss sidtyp, genom att avmarkera kryssrutan Ändra och sedan
klicka på Spara.

2. Om du vill bevilja en användare eller grupp åtkomst att skapa sidor som är baserade på
en viss sidtyp klickar du på Lägg till användare/grupper och väljer relevanta användare
eller grupper. Kontrollera att kryssrutan Skapa är markerad och klicka sedan på Spara.

Fliken Standardvärden

Det finns flera fält (egenskaper) som inte kan tas bort från sidtyper i EPiServer CMS. Det är dock
möjligt att sätta standardvärden på dessa egenskaper för att underlätta redaktörernas arbete.

Ett exempel på när det är användbart är på sidtypen Nyhetssida. Det kan t.ex. finnas en policy
som uttrycker att nyheter på webbplatsen är gamla 30 dagar efter att de har publicerats. Därefter
flyttas de till Nyhetsarkivet. De här båda egenskaperna kan då anges som standardvärden för
den aktuella sidtypen.

Ändra standardvärden på egenskaper i EPiServer

1. Välj den sidtyp som du vill ange standardvärden för på fliken Sidtyp.

2. Klicka på Inställningar och sedan på fliken Standardvärden.

3. Ange standardvärden för de fält som du vill ha värden på.

4. Klicka på Spara.
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Fliken Tillgängliga sidtyper

Du kan välja vilka sidtyper som ska vara tillgängliga för redaktörer när de skapar en undersida
från en sida som är baserad på en viss sidtyp. Ett exempel på när det är användbart är i
nyhetslistningar. Undersidor till sidtypen Nyhetslista ska vara av sidtypen Nyhetssida. Om
redaktörer bara ges åtkomst till den här sidtypen uppstår aldrig några misstag eftersom de inte
har några andra sidtyper tillgängliga.

Det är också användbart att dölja sidtyper som redaktörerna inte behöver. Ju färre sidtyper de
har att välja bland, desto enklare blir det. Efter att du har skapat den nödvändiga sidan, t.ex. för
registreringssidan som är baserad på sidtypen Registrering, behöver den inte längre vara
tillgänglig, i alla fall inte förrän du vill skapa en ny registreringssida.

EPiServer CMS håller även kontroll över om en redaktör försöker flytta en otillåten sidtyp till en
plats där du angivit att den inte får skapas.

Definiera vilka sidtyper som är tillgängliga

1. På fliken Sidtyp väljer du den sidtyp som du vill definiera underliggande sidtyper för.

2. Klicka på Inställningar och sedan på fliken Tillgängliga sidtyper.

3. Kryssrutan Alla sidtyper är tillgängliga är som standard markerad. Avmarkera den här
kryssrutan och ange vilken/vilka sidtyp(er) du vill ska vara tillgängliga under sidtypen som
du redigerar.

4. Klicka på Spara.
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Kopiera sidtyp
För att underlätta skapandet av en ny sidtyp är det vanligt att man kopierar en befintlig sidtyp i
stället för att börja om från början varje gång. När du kopierar en sidtyp kopieras också alla dess
egenskaper. Du behöver alltså inte skapa dem på nytt. Sedan kan du redigera informationen för
sidtypen och de egenskaper den har.

Kopiera en sidtyp

1. Välj Kopiera sidtyp på fliken Sidtyp i adminläget.

2. Markera sidtypen som du vill kopiera i flervalslistan och klicka sedan på Kopiera.

3. I fönstret som då visas finner du exakt samma egenskaper och du kan där redigera
sidtypinformationen. Klicka på Spara när du är nöjd,

Konvertera sidor
I EPiServer CMS kan du konvertera en eller flera sidor i trädstrukturen från en sidtyp till en
annan. Det kan vara användbart om du till exempel har skapat en struktur med sidor baserade
på sidtypen Standardsida och i efterhand i stället vill använda sidorna som nyhetssidor baserade
på sidtypen Nyhetssida. Du kan då konvertera sidorna och ange att de ska använda en annan
sidtyp.

Varje sidtyp innehåller ett antal olika egenskaper. Det är dessa egenskaper som skapar fälten i
sidtypen. När du ska byta en sida matchar du egenskaperna i den befintliga sidtypen med
egenskaperna i den nya sidtypen.

Det är viktigt att veta att en konvertering kommer att påverka och ändra alla versioner
som finns sparade för den aktuella sidan, inte bara den version av sidan som har
status Publicerad version. Var noga med att kontrollera att ingen annan arbetar med
andra versioner av sidan, eftersom konverteringen kommer att påverka deras arbete
också.
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1. Välj Konvertera sidor på fliken Sidtyp i adminläge.

2. Välj sidan som ska konverteras i fältet Välj sidor att konvertera och markera kryssrutan
Konvertera vald sida och alla undersidor (av vald sidtyp) om du också vill konvertera alla
undersidor.

3. I listan Konvertera från sidtyp väljer du sidtypen som du vill konvertera från. När du gjort
valet visar listan Konvertera från egenskap aktuella egenskaper för sidtypen.

4. I listan Konvertera till sidtyp väljer du sidtypen som du vill konvertera till. När du gjort
valet visar listan Konvertera till egenskap aktuella egenskaper för sidtypen.

5. Mappa varje egenskap på sidtypen du vill konvertera från, med motsvarande egenskap
på sidtypen som du vill konvertera till.

6. När du har angett alla egenskaper som ska konverteras klickar du på Konvertera. Om du
vill testa konverteringen först klickar du på Provkör med fellogg. Du kommer då att få en
detaljerad statuslista med eventuella problem som kan uppkomma.

Observera att en sidegenskap på den "nya" sidtypen bara kan mappas mot en
"gammal" sidegenskap.

Om du markerar Ta bort egenskapen permanent tas egenskapen och dess innehåll
bort i stället för att konverteras. Detta innebär att innehållet på webbsidan kommer att
påverkas.Tänk noga igenom vad som ska konverteras och inte innan du utför
konverteringen.

Arbeta med egenskaper
Varje sidtyp innehåller ett antal egenskaper och det är de här egenskaperna som genererar
fälten i sidtypen. Alla egenskaper måste kopplas till ASPX-sidan som visar sidans innehåll. Det
är därför som nya egenskaper inte skapas så ofta.
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Lägga till/redigera egenskaper
Dialogrutan Lägga till/redigera egenskaper är uppdelad på två flikar: Gemensamma
inställningar och Egna inställningar. Fliken Egna inställningar används bara för egenskaper som
baseras på egenskapstypen Xhtml-sträng (>255). Mer information om det här finner du i avsnittet
Konfigurera HTML-editor.

Lägga till en ny egenskap

1. På fliken Sidtyp och i adminläge väljer du den sidtyp där egenskapen ska läggas till och
klickar sedan på Lägg till egenskap.

2. Ange ett namn i fältet Namn. Detta namn används vid programmeringen och vid
språkinställningar.

3. Välj en egenskapstyp i fältet Typ. Det finns flera egenskapstyper att välja bland: heltal,
sträng, sida, datum o.s.v. Du kan också skapa egna egenskapstyper. Se
\"Egenskapstyper"\ på sidan 51.

Om du väljer typen Xhtml-sträng (>255) aktiveras flervalslistan Kontroll för presentation
där du kan välja om du vill använda HTML-editorn TinyMCE eller HTML-editorn i
EPiServer CMS 5.

4. Välj om du vill använda ett standardvärde för egenskapen.

5. Om webbplatsen har aktiverat stöd för globalisering anger du om fältet ska vara unikt för
ett visst språk genom att du markerar kryssrutan Unikt värde per språk.

6. Med kryssrutan Värde måste anges anger du om fältet ska vara obligatoriskt.

7. Ange om fälten ska vara sökbara eller inte med kryssrutan Sökbar egenskap.

8. Ange om fältet ska visas i redigeraläge med kryssrutan Visa i Redigeraläge.

9. Ange en rubrik för egenskapen i fältet Fältnamn. Den texten visas för redaktören när
denne använder sidtypen, om inte fältet är språkkodat.

10. I fältet Hjälptext anger du hjälptext. Den texten visas för redaktören när denne använder
sidtypen, om inte fältet är språkkodat.

11. I flervalslistan Flik väljer du på vilken flik egenskapen ska visas.

Flervalslistan Kontroll för presentation visar bara alternativen TinyMCE HTML
Editor/EPiServer CMS 5 Editor om det har angetts i filen web.config att det ska vara
tillåtet med flera HTML-editorer. Mer information om hur du modifierar web.config så
att flera editorer tillåts hittar du på webbplatsen EPiServer World.

http://world.episerver.com/
http://world.episerver.com/
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Fältordning i sidtyper och flikar
Alla fält (egenskaper) som redaktören kan fylla med information har en viss ordning. Den här
ordningen hanteras på sidtypen i adminläge. Alla egenskaper kan placeras på olika flikar och
varje flik kan ha olika rättigheter. Med hjälp av dessa funktioner kan vi skapa ett så enkelt
formulär som möjligt för redaktörerna. De som har minst behov av avancerade delar har bara
tillgång till den eller de flikar som de vanligasta fälten är placerade på.

Ändra fältordningen

1. På fliken Sidtyp väljer du sidtypen som du vill ändra fältordningen på.

2. Alla egenskaper (fält) listas på sidan i den ordning som de är i nu.

3. Flytta en egenskap genom att klicka på pil upp eller ned beroende på vilken ordning du
vill ha.

4. Du kan också dra och släppa egenskaperna till önskad position.
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Välja vilken flik en viss egenskap ska placeras på

1. På fliken Sidtyp väljer du den sidtyp som innehåller egenskapen du vill placera på en
viss flik.

2. Klicka på namnet på den egenskap du vill ändra på.

3. I flervalslistan Flik kan du välja på vilken flik den aktuella egenskapen ska placeras.

4. Klicka på Spara.

Standarvärde på fält
Alla fält som en redaktör har i uppgift att skriva innehåll i kallas för egenskaper. Alla sidtyper
innehåller olika egenskaper och har olika funktioner. I EPiServer CMS finns det vissa
egenskaper som skapar standardfält på alla mallar. De här egenskaper kan inte tas bort. Varje
sidtyp innehåller dessutom ett antal egenskaper så att sidan kan skapas enligt mallens
funktioner. Ibland är det lämpligt att hjälpa sina redaktörer genom att ge standardvärden på
fälten. Det finns möjlighet att ange standardvärden både på de egna fälten och standardfälten.

Ett scenario kan vara att vi använder fältet Skribent där varje redaktör måste ange sitt namn när
de skapar en sida. Vanligtvis är en redaktör ansvarig för ett avsnitt av trädet och skapar så gott
som alltid undersidor till en huvudsida som de har rättigheter till. Då kan vi sätta att denna
egenskap ska ärva sitt värde från sin huvudsida som standardvärde. Fältet Skribent innehåller då
alltid namnet som används som standard på huvudsidan. Det är alltid möjligt för en redaktör att
ändra ett standardvärde.

Välja standardvärden för en specifik egenskap

1. På fliken Sidtyp väljer du sidtypen där den aktuella egenskapen finns.

2. Klicka på namnet på den egenskap du vill ändra på.

3. I avsnittet Standardvärde kan du välja att inte ange standardsvärden, låta egenskapen
ärva värden eller ange ett eget värde.

4. Klicka på Spara.
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Obligatoriska fält
Du kan ange att fält ska vara obligatoriska så att redaktörer måste ange värden i dem innan de
tillåts att spara sidan. Inställningen konfigureras per egenskap och sidtyp. Om en redaktör
försöker att spara en sida utan att ha angett de obligatoriska värdena visas ett meddelande om
att det inte är möjligt förrän ett visst fält har angetts.

Ange obligatoriska fält

1. På fliken Sidtyp väljer du sidtypen där egenskapen som du vill göra obligatorisk finns
med.

2. Klicka på namnet på den egenskap du vill ändra på.

3. Markera kryssrutan Värde måste anges.

4. Klicka på Spara.

Fältsökbarhet i sökmotorn
I EPiServer CMS finns en funktion för att söka genom innehållet på webbplatsen. Du kan
begränsa sökningen så den inte utförs på alla fält och det kan vara användbart att undanta vissa
fält från sökningen. Till exempel kanske du inte vill att sökmotorn ska ge träffar på sånt som
kanske inte påverkar sidans innehåll, exempelvis fältet Skribent. Som standard är alla fält
sökbara.

Det här påverkar bara sökmotorn i EPiServer CMS.

Undanta ett visst fält från sökningen

1. På fliken Sidtyp väljer du sidtypen där egenskapen som ska sökas finns.

2. Klicka på namnet på den egenskap du vill ändra på.
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3. Avmarkera kryssrutan Sökbar egenskap.

4. Klicka på Spara.

Dölja fält i redigeraläge
Du kan dölja fält i redigeraläge och därmed förhindra att värdet som har sparats för egenskapen
kan ändras av redaktörerna. Inställningen konfigureras per egenskap och sidtyp. Som standard
är alla fält synliga i redigeraläge.

Dölja ett fält i redigeraläge

1. På fliken Sidtyp väljer du sidtypen där egenskapen som du vill dölja finns.

2. Klicka på namnet på den egenskap du vill ändra på.

3. Avmarkera kryssrutan Visa i Redigeraläge.

4. Klicka på Spara.

Lägga till/redigera flikar
Med funktionen Redigera flikar kan du dela upp dina egenskaper på flera flikar. Du kan också
välja i vilken ordning flikarna ska ligga och vilken åtkomstnivå som ska gälla för en viss flik.

Lägga till/redigera flikar

1. Välj Redigera flikar på fliken Sidtyp.

2. Om du vill skapa en ny flik klickar du på Lägg till. Om du i stället vill redigera en flik klickar
du på ikonen Redigera.

3. Ange flikens namn i fältet Flik.

4. Ange flikens index i fältet Sorteringsindex. Ju lägre värde desto längre till vänster
placeras fliken.

5. I fältet Kräver behörighetsnivå kan du välja vilken behörighetsnivå som krävs för att fliken
ska visas för en redaktör. Det är kopplat till den behörighet som redaktören har på sidan.

6. Klicka på ikonen Spara.

Ta bort en flik

1. Du tar bort en flik genom att klicka på ikonen Ta bort som du hittar långt ut till höger om
fliknamnet.
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Egenskapstyper
En egenskap definieras av både dess namn och datatyp, och sidtypen till vilken den är kopplad.
EPiServer CMS har ett antal inbyggda datatyper för egenskaper och en hel infrastruktur för att
göra det lätt för redaktörer att arbeta med egenskaper och deras värden allt eftersom de skapar
och underhåller webbsidor.

Det finns två sorters sidegenskaper i EPiServer CMS:

l Inbyggda egenskaper existerar alltid och tillhandahålls av EPiServer CMS
exekveringsmiljö. PageName (sidans namn) och PageStartPublish (datumet då sidan
börjar publiceras) är exempel på inbyggda egenskaper. Läs mer om dessa egenskaper i
EPiServer CMS Online SDK.

l Det finns två typer av “custom properties” som hanteras i adminläget av utvecklare och
administratörer: statiska egenskaper och dynamiska egenskaper.

Statiska egenskaper skapas och namnges i adminläget där man också sätter datatypen och
andra inställningar för egenskapen. Det enda redaktörer behöver göra i redigeraläget är att ge
egenskapen ett värde.

Dynamiska egenskaper används för att lagra en egenskap som gäller för en eller flera sidor
samtidigt. Vilka olika dynamiska egenskaper som är tillgängliga varierar och de sätts upp under
Dynamiska egenskaper i adminläget. Dynamiska egenskaper lagras alltid på den sida som du
har markerat och på alla dess undersidor. Om du har några andra värden sparade på någon av
undersidorna kan du välja att behålla dem eller att skriva över de värdena med det som du nu
ska lagra. Dynamiska egenskaper läggs till på samma sätt som andra egenskaper även om det
görs från menyalternativet Dynamiska egenskaper på fliken Sidtyp i adminläget.

Det är också möjligt att skapa nya typer genom att ärva från de existerande. Det finns 10
egenskapstyper tillgängliga i EPiServer CMS. (Egenskapstypernas namn skiljer sig i
adminläget.Kom ihåg detta när du skapar egenskaper i adminläget.)

Datatypsnamn Datatypsnamn i
adminläg

Beskrivning

Boolean Vald/ej vald Sann eller falsk.

http://sdk.episerver.com/
http://sdk.episerver.com/
http://sdk.episerver.com/
http://sdk.episerver.com/
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Datatypsnamn Datatypsnamn i
adminläg

Beskrivning

Number Heltal Heltal.

FloatNumber Flyttal Flyttal med decimaler, tex 3.14.

PageType Sidtyp Sidtyp i EPiServer CMS definerad i adminläget.

PageReference Sida Länk till en webbsida.

Date Datum/tid Datum och tid.

String Sträng (<= 255) Kort text, mindre än 256 tecken.

LongString Lång sträng
(>255)

Används för text som får vara längre än 255 tecken, till
exempel Editor fältet i redigeraläget.

Category Kategoriurval En lista av kategorier.

LinkCollection Länklista En lista som innehåller länkar.

Konfigurera HTML-editorn
Egenskaper som baseras på egenskapen Xhtml-sträng (>255) resulterar i en HTML-editor som
kan konfigureras så att du kan välja vilka knappar som ska vara tillgängliga. Editorn i en
standardinstallation av EPiServer CMS är en anpassad version av editorn TinyMCE som har
utvecklats med öppen källkod. Den här editorn har många funktioner, är enkel för utvecklare att
anpassa och stöder alla webbläsare som EPiServer CMS stöder.

I dokumentationen för EPiServer CMS beskrivs den integrerade TinyMCE-editorn så som den ser
ut i en standardinstallation, med ett urval av funktionerna tillgängliga. Det finns dock ytterligare
funktioner som kan integreras i editorn från adminläget. Läs avsnittet Knappar som inte är
standard i editorn på sidan 1. Om du vill ha mer information om de här funktionerna hänvisar vi
till den officiella TinyMCE-webbplatsen.

Editorn kan enkelt anpassas så att den passar olika redaktörsgrupper genom att olika knappar
görs tillgängliga beroende på vilka funktioner som krävs. Det går också att ändra storleken på
editorns dialogruta. Innan du ändrar editorns inställningar måste du ha konfigurerat egenskapen
att använda egenskapstypen Xhtml-sträng (>255). Då blir fälten på fliken Egna inställningar
redigerbara.

Det finns två sorters inställningar som används för att ändra layout och vilka knappar som är
tillgängliga i editorn: globala inställningar och egna inställningar. Layouten för verktygsfältet i
editorn konfigureras på samma sätt oavsett inställningstypen.

Ändra layout i editorn

1. Ange den bredd och höjd som krävs för editorn (i pixlar) i fälten Höjd och Bredd.

2. I fältet Sökväg till CSS för innehåll visas sökvägen till CSS-filen (Cascading Style Sheet)
som används för editorn.

3. Konfigurera layouten för editorn genom att dra-och-släppa de ikoner som du vill ska vara
tillgängliga. Du flyttar då ikoner mellan designern för editorns verktygsfält och avsnittet
Inaktiva verktyg.

4. Du tar bort en ikon genom att du drar den från designern för verktygsfältet till avsnittet
Inaktiva verktyg. Ikonen placeras automatiskt i den kategori där den hör hemma.

http://tinymce.moxiecode.com/
http://tinymce.moxiecode.com/
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5. Vill du i stället lägga till en ikon på editorn gör du omvänt och drar den från avsnittet
Inaktiva verktyg till den önskade positionen i designern för verktygsfältet.

6. Du lägger till och tar bort rader från editorn genom att klicka på Lägg till rad och Ta bort
sista raden. Det enklaste sättet att ta bort alla ikoner från verktygsfältet och börja om från
början är att klicka på Rensa rader.

7. Konfigurera modulerna som ska användas i editorn och klicka på Spara.

Globala inställningar
Globala inställningar används när du vill ändra layout och knapparna i editorns verktygsfält för
en egenskap. De kan antingen användas som standard på alla sidtyper eller på en enskild
sidtyp. Du kan använda valfritt antal globala inställningar på din webbplats vilket gör det möjligt
att skapa en editor som passar alla redaktörer som arbetar med webbplatsen.

Konfigurera en global inställning för egenskapen Xhtml-sträng (>255)

När du tillämpar en global inställning på alla egenskaper som baseras på egenskapstypen
Xhtml-sträng (>255) innebär det att alla editorer på webbplatsen som använder en global
inställning baseras på denna, såvida du inte anger att de ska baseras någon annan global eller
egen inställning.

1. På fliken Sidtyp i adminläge väljer du Redigera egenskapstyper och klickar på Lägga till
inställning.

2. Ge den globala inställningen ett namn, välj lämpligen ett beskrivande namn så att du vet
vad den globala inställningen avser.

3. Ändra editorns layout, konfigurera modulerna och klicka på Spara.

4. Den globala inställningen visas i en lista och du kan välja att ange att någon av
inställningarna ska användas som standard genom att du klickar på Sätt som
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standardvärde. Det innebär att inställningen används i alla webbplatsens editorer, såvida
inte någon annan inställning har valts för egenskapen i en viss sidtyp.

Om du inte anger att någon global inställning ska användas som standard, använder
egenskaperna standardverktygsfältet som sattes vid installationen.

Konfigurera globala inställningar för en egenskap på en sidtyp

Du kan också konfigurera de globala inställningarna för en egenskap på en sidtyp så att endast
en av de globala inställningar används, men bara för den här egenskapen och på den här
sidtypen.

1. Öppna sidtypen där du vill ändra de globala inställningar på fliken Sidtyp i adminläge.

2. Klicka på egenskapen som du vill konfigurera och välj fliken Egna inställningar.

3. Markera kryssrutan Använd globala inställningar och välj Använd standardinställningar
om du vill använda egenskapens standardinställningar.

4. Du skapar en ny global inställning för egenskapen genom att klicka på Hantera globala
inställningar. Lägg till en ny global inställning genom att följa anvisningarna för att
konfigurera en global inställning för egenskapen Xhtml-sträng (>255).

5. Ändra editorns layout, konfigurera modulerna och klicka på Spara.

6. Ändra den globala inställningen i flervalslistan. Klicka på Spara.

Ta bort en global inställning

1. Du tar bort en global inställning genom att öppna inställningen och klicka på Ta bort.

Egna inställningar
Med de egna inställningarna ändrar du layouten och vilka knappar som ska visas på editorns
verktygsfält, gäller dock bara för den här egenskapen på den här sidtypen. Om du vill ändra
egenskapens inställningar så att de istället gäller globalt läser du dokumentationen för globala
inställningar.

Konfigurera en egen inställning

1. På fliken Egna inställningar markerar du alternativknappen Använd egna inställningar.

2. Ändra editorns layout, konfigurera modulerna och klicka på Spara.

3. Den egna inställningen används nu för den här egenskapen men bara på den här
sidtypen.

Moduler till editorn
Det finns två sorters moduler som används för att konfigurera verktygsfältet i editorn: moduler
utan någon knapp och moduler som alltid är aktiverade.

Moduler utan någon knapp

Modulen som inte har någon knapp aktiverar funktioner i editorn som inte triggas av en
verktygsfältknapp.
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l Avancerad bilddialog istället för enkel aktiverar en avancerad dialogruta för att lägga
till/redigera bild. Markera den här kryssrutan om du vill göra det möjligt att konfigurera
avancerade egenskaper för dina bilder.

l Avancerad länkdialog istället för enkel aktiverar en avancerad dialogruta för länkar.

l Ordräknare aktiverar funktionen för ordräkning. Markera den här kryssrutan om du vill
lägga till ett ordfält längst ner till höger i editorn. Där visas då antalet ord som har skrivits i
editorn.

l Använd dialogrutan för filval i EPiServer CMS

Moduler som alltid är aktiverade

Det finns vissa editormoduler som alltid är aktiverade i en standardinstallation av EPiServer
CMS. Dessa moduler konfigureras i modulhanteraren på fliken Konfig i adminläge. Följande
moduler är alltid aktiverade i en standardinstallation av EPiServer CMS. Se \"Modulhantering"\
på sidan 88.

l Utökade visuella hjälpmedel

l Sök/ersätt modifierad för att fungera med dynamiskt innehåll

l Automatisk storleksförändring av dialoger

l Ta bort editorns snabbtangent

l Aktivera/inaktivera editorn

l Koll om några ändringar gjorts i editorn innan sidan lämnas

l Aktivera dra och släpp från filhanteraren

l Borttagning av storleksberoende mellan verktygsfält och innehållsfält

Knappar som inte är standard i editorn
Följande knappar har inte definierats som tillgängliga i standardverktygsfältet, men de kan enkelt
läggas till

l Förkortning

Förkortningsverktyget i HTML-editorn TinyMCE fungerar inte i IE (Internet Explorer)
eftersom IE saknar stöd för elementet. Verktyget är däremot helt kompatibelt med
Firefox och andra webbläsare som stöds av EPiServer CMS. Det här är ett problem
som TinyMCE-utvecklingsteamet på MixieCode vet om. Förkortningsverktyget är som
standard inte aktiverat i HTML-editorn.

l Akronym

l Justera
När du markerar en text och trycker på den här knappen sträcks stycket ut över hela
sidan.

l Citat

l Markera som struket

l Skriftläge - vänster till höger
Ändrar textriktningen till vänster till höger

l Skriftläge - höger till vänster
Ändrar textriktningen till höger till vänster
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l Redigera inline CSS

l Fontfamilj (flervalslista)
Ändrar fontfamiljen på den markerade texten med hjälp av stilar.

l Fontstorlek (flervalslista)
Ändrar fontstorleken på den markerade texten.

l Indrag
Drar in den markerade texten med hjälp av stilattribut.

l Infoga kolumn efter
Infogar en ny kolumn efter den aktuella tabellkolumnen i editorn.

l Infoga kolumn före
Infogar en ny kolumn före den aktuella tabellkolumnen i editorn.

l Infoga specialtecken
Infogar egna tecken/symboler.

l Infoga nytt lager

l Infoga ny rad efter
Infogar en ny rad efter den aktuella tabellraden i editorn.

l Infoga ny rad före
Infogar en ny rad före den aktuella tabellraden i editorn.

l Redigera attribut

l Infoga/redigera bild (enkel)
Om du klickar på den här knappen och den avancerade bilddialogrutan inte är markerad
visas en enkel bilddialogruta.

l Infoga/redigera länk (enkel)
Om inte den avancerade länkdialogrutan är markerad visas den enkla länkdialogrutan
där du anger URL, mål och titel för länken.

l Infoga/redigera länk (avancerad)
Om den avancerade länkdialogrutan är markerad visas den avancerade länkdialogrutan
där du anger URL och titel för länken.

l Markera som tillagt
Öppnar dialogrutan för att markera text som tillagd, där du också anger egenskaper för
taggen <ins> som markerar en text som tillagd.

l Infoga/redigera ny tabell (tabell)
Infogar en ny tabell i editorn. I dialogrutan som öppnas kan du ändra tabellen utseende
och layout.

l Sammanfoga celler
Öppnar en dialogruta där du sammanfogar tabellceller. Det går att sammanfoga celler
inom det antal celler/rader som har angetts från ursprunget för den markerad tabellcellen.

l Flytta bakåt

l Flytta framåt

l Drag tillbaka
Drar tillbaka det markerade elementet med hjälp av stilattribut.
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l Radera kolumn
Raderar den aktuella kolumnen från tabellen.

l Ta bort formatering
Tar bort all formatering för det valda elementet.

l Ersätt

l Markera allt
Markerar allt innehåll i editorn.

l Välj bakgrundsfärg
Låter dig välja bakgrundsfärg för elementet.

l Välj textfärg
Låter dig välja textfärg för elementet.

l Separera sammansatta celler
Separerar tidigare sammanfogade tabellceller

l Genomstruken
Sätter en genomstruken stil på det markerade elementet

l Subscript
Gör den markerade texten nedsänkt.

l Superscript
Gör den markerade texten upphöjd.

l Tabellcellsinställningar
Öppnar dialogrutan med egenskaper för en tabellcell.

l Tabellradsinställningar
Öppnar dialogrutan där du anger egenskaper för en tabellrad.

l Slå av/på absolut positionering
Växlar mellan att använda/inte använda absolut positionering för ett lager.

l Understruken
Stryker under den markerade texten med hjälp av taggen span och ett stilattribut satt till
text-decoration:underline.

l Ta bort länk
Tar bort alla länkar i den valda texten.

l Punktlista
Infogar en punktlista på den aktuella platsen.

l Räkna ord

Språk i redigera- och adminläge
EPiServer CMS är som standard tillgängligt på ett flertal europeiska och asiatiska språk.
Dessutom är det enkelt att implementera fler språk. Varje redaktör kan själv välja vilket språk som
denne vill se i redigera- och adminläge. Inställningarna görs för användarens konto och ändras
genom att du klickar på användarnamnet i det övre högra hörnet i fönstret EPiServer
OnlineCenter och väljer Mina inställningar och sedan EPiServer CMS - Mina inställningar.
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Ändra texter i redigeraläge
För att göra EPiServer CMS så enkelt som möjligt att använda kan man anpassa språket i
redigeraläge så att det passar det språk som redaktörerna är vana vid. Alla texter som finns i
redigera- och adminläge är språkkodade. Språket styrs av flera filer för respektive språk.
LanguageXX.xml är huvudfilen som innehåller texter som hör till redigera- och adminläge,
langXX.xml innehåller texter som tillhör de medföljande och anpassade sidtyperna och
sidmallarna.

Förändringarna ska du göra i en ny xml-fil som du lagrar i katalogen \root\lang\ för webbplatsen
på din server. EPiServer CMS läser in alla xml-filer i bokstavsordning, den xml-fil som är sist i
den ordningen är de egenskaper som systemet läser in.

Så här gör du för att ändra befintliga texter:

I många av våra mallar finns fältet Skribent där redaktören skall ange sitt namn som ansvarig för
innehållet på sidan. Vår organisation vill nu att vi skall byta ut ordet Skribent mot Författare och
även förändra hjälptexten som visas för det fältet.

1. Vi börjar med att öppna filen langSV.xml i Notepad eller liknande editor. (Det måste vara
en editor som har stöd för UTF-8)

2. Kopiera filinnehållet till en ny fil.

3. Redigera de egenskaper som du vill ändra. I det här fallet är det:

<property name="MetaAuthor">

<caption>Writer</caption>
<help>Specify the author of text that will be used by search engines.

If not set, the value in the dynamic property will be used

instead.</help>
</property>

4. Byt ut de texter du vill förändra och spara filen med ett namn som i bokstavordning
kommer att sorteras efter langSV.xml.

5. Resultatet kan exempelvis se ut som nedanstående. Skapa alltid en kopia av filen och
utför ändringar i kopian. Då undviker du problem när du uppgraderar EPiServer CMS

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<languages>

<pagetypes>

<common>

<property name="MetaAuthor">

<caption>Författare</caption>
<help>Ange vem som har författat texten som ska användas av

sökmotorer. Om inget värde anges används i stället värdet i den

dynamiska egenskapen.</help>

</property>

</common>

</pagetypes>

</language>

</languages>
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Det är inte alltid enkelt att veta vad som är vad i språkfilerna. Alla egenskaper (fält) är enkla att
känna till. De inleds alltid med <property name=””>. Inom situationstecknen står alltid
egenskapens namn som den är skriven i adminläge. Se \"Arbeta med egenskaper"\ på sidan 45.
Om du ändå tycker att det är svårt att hitta kan du använda sökfunktionen i programmet för att leta
reda på text och ersätta den med en annan.

Kategorier i redigeraläge
Kategorier i EPiServer CMS kan användas på många olika sätt. Det är vanligt att man
kategoriserar alla information för att få en avancerad sökfunktion eller för få en personaliserad
lista med de sidor som intresserar besökaren mest. Långt ifrån alla webbplatser använder
kategorier, men för dem som gör det definieras de kategorier som redaktören kan använda med
funktionen Redigera kategorier Här finns det möjlighet att ange vilka kategorier som ska vara
synliga och valbara för redaktören. Om kategorin inte är valbar syns den bara som en rubrik.

Så här gör du för att lägga till en ny kategori:

1. Välj Redigera kategorier på fliken Admin.

2. Om du vill lägga till nya huvudkategorier klickar du på Lägg till.

3. Ange ett namn i fältet Namn. Detta namn används i programmeringen.

4. Ange en beskrivning i fältet Beskrivning. Detta namn ser redaktörerna när de ska välja
kategori. Dessa fält kan också språkkodas.

5. Klicka på Spara.

Klicka på knappen Redigera om du vill redigera informationen om en kategori.

Lägg till en kategori under den valda kategorin. Observera att du måste klicka på Spara för
att förändringen skall slå igenom

Flyttar upp kategorin i listan.

Flyttar ner kategorin i listan.

Tar bort kategorin från listan.
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Webbhjälp för EPiServer CMS
I EPiServer CMS finns ett system för webbhjälp som du öppnar genom att du klicka på ?-ikonen
högst upp i fönstret OnlineCenter. Webbhjälpen är en uppsättning HTML-sidor som återfinns i
samma mapp som de andra programfilerna för EPiServer CMS, d.v.s. C:\Program
Files\EPiServer\CMS\<version>\Application\UI\Help. Webbhjälpen för OnlineCenter finns under
C:\Program Files\EPiServer\Framework\<version>\Application\UI\Help.

Sidorna är länkade till den relevanta sidan i EPiServer CMS och den kontextkänsliga
webbhjälpen öppnas genom att du klickar på hjälpikonen (?) på lämplig sida. Alla funktioner i
EPiServer CMS har sin egen aspx-sida. Genom att skapa en HTML-sida med samma namn och
lagra den i hjälp-katalogen visas ett frågetecken på sidan.. Det innebär att redaktören kan klicka
på frågetecknet och få stöd i sitt arbete.
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Arbeta med globalisering
För att globalisering ska fungera är det viktigt att konfigurera stöd för det redan från början. Det
mesta av det här arbetet görs från Admin-läget. Det är viktigt att aktivera globalisering och välja
vilka språk som ska vara tillgängliga. Du ska också avgöra vilka egenskaper i respektive mall
som ska översättas.

Aktivera globalisering
Globalisering av webbplatsen är aktivt i Admin-läget.

Så här aktiverar du globalisering

1. Välj Systeminställningar på fliken Konfig.

2. Välj fliken Allmänt.

3. Markera kryssrutan Aktivera globalisering.

4. Klicka på Spara. Inställningen ändras sedan i web.config.

Standardspråk för webbplatsen
Standardspråk är det språk som ska gälla i första hand när en besökare kommer till webbplatsen.
Normalt anger du det språk som du tror att den största delen av din målgrupp vill läsa på som
standardspråk. Om besökaren vill ha ett annat språk krävs en aktiv handling från denne. Se
\"Vilket språk visas för besökare?"\ på sidan 62.

Vilket språk som ska vara standardspråk för hela webbplatsen ändras i web.config. Du gör det
genom att byta språkkodning på attributet uiCulture. Om uiCulture inte definieras i web.config
används det första aktiverade språket i listan över webbplatsspråk i Admin-läget som standard.

<!-- GLOBALIZATION

Det här avsnittet anger programmets globaliseringsinställningar.

-->
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<globalization culture="en-US" uiCulture="en" requestEncoding="utf-8"
responseEncoding="utf-8"
resourceProviderFactoryType="EPiServer.Resources.XmlResourceProviderFactory,
EPiServer" />

Vilket språk visas för besökare?
Språket för besökare kan väljas och hanteras på olika sätt i EPiServer CMS. Det finns i huvudsak
tre grundläggande faktorer som styr vilket språk som visas: standardspråket, adressen eller
webbläsarens språk.

När du hanterar språken kan du ange vilket prefix ett språk ska ha. Det innebär att du lägger det
prefixet till adressen för att kunna se det aktuella språket. Om du inte anger ett prefix kommer
språkets språkkod (nyckel) att fungera som prefix. Om du till exempel vill visa den svenska sidan
av en webbplats som normalt är på engelska kan du ange adressen www.företag.com/sv. Då
visas den svenska startsidan om det finns någon.

Det är möjligt att visa språk utifrån de inställningar som finns i besökarens webbläsare. För att
detta ska fungera måste den funktionen aktiveras.

Aktivera upptäckt via webbläsarens språk

1. Välj Systeminställningar på fliken Konfig.

2. Välj fliken Allmänt.

3. Markera kryssrutan Detektera språk via webbläsarens språkinställning.

4. Klicka på Spara.

Med denna funktion kommer de språk som är valt som standardspråk i besökarens webbläsare
visas i första hand. Detta är en inställning som varje besökare kan hantera själv. Det finns också
olika programmatiska egenskaper som kan styra vilket språk som visas, exempelvis en cookie.
Det är normalt att mallar innefattar en funktion som gör det möjligt för besökare att välja språk och
att valet lagras som en cookie så att besökarna inte behöver välja språk igen nästa gång de
besöker webbplatsen.

Hantera webbplatsens språk
Om du vill att dina redaktörer ska kunna skriva innehåll på ett visst språk måste språket finnas
upplagt och vara aktiverat för användning. Detta gör du under Hantera webbplatsens språk.

När du öppnar Hantera webbplatsens språk visas alla språk som finns tillagda till webbplatsen i
en lång lista, och du kan se direkt vilka språk som finns tillgängliga och om de är aktiva. Ändra
inställningar för ett språk genom att klicka på språkets namn. Ordningen på de olika språken kan
du styra med pilarna till vänster om språket.
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Språk på en globaliserad webbplats
För att en redaktör ska kunna skapa innehåll på många olika språk, måste språket finnas upplagt
under Hantera webbplatsens språk . Du kan ändra åtkomstnivån för ett språk så att vissa
redaktörer inte kan skapa eller redigera sidor på vissa språk.

Lägga till / redigera ett språk

1. Välj Hantera webbplatsens språk på Konfig -fliken.

2. Klicka på Lägg till språk.

3. En lista på alla tillgängliga språkkoder visas i en lista. Välj den språkkod du vill att ditt
språk ska använda genom att klicka på namnet.

4. Ange ett namn för språket i fältet Namn. Det är detta namn som kommer att visas för
redaktörerna. Fältet fylls i med språkkodningens namn, men det kan du ändra om du vill.

5. Markera Aktivt om du vill att språket ska vara aktivt för redigering. Kryssrutan Aktivt
påverkar också om språket ska finnas tillgängligt för besökare på webbplatsen och gå att
nå i läget Visa. När ett språk är inaktivt är det inte synligt i läget Redigera. Befintligt
innehåll är fortfarande tillgängligt men går inte att redigera.

Det sätt som rekommenderas för att ta bort ett språk från en webbplats är att ange
statusen inaktivt.

6. I fältet Mallikon kan du ange sökvägen till en ikon som ska symbolisera språket för
besökarna. Det finns ett antal flaggor att välja mellan i katalogen
C:\Program\EPiServer\CMS\<release>\Application\App_Themes\Default\Images. Om du
ska göra egna ikoner ska dessa vara i måttet 15x15 pixlar för att passa bra in i
redigeraläge.

Bilderna som är definierade i fältet Mallikon beror på den bildfunktionalitet som är
programmerad i mallarna på webbplatsen.
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7. I fältet Prefix för webbadress kan du ange ett specifikt prefix för att enkelt kunna visa
innehåll på det aktuella språket. Om du inte anger något prefix kommer språkets
språkkod användas som prefix, exempelvis www.foretaget.com/sv Se \"Vilket språk visas
för besökare?"\ på sidan 62.

8. Om du vill att åtkomsten till språket ska begränsas för vissa användare och/eller grupper
anger du det genom att ändra användare och grupper under Åtkomstnivå. Åtkomstnivån
är ett filter som definierar vilka användare som har åtkomst till att skapa och redigera sidor
på ett visst språk.

9. Klicka på Spara.

Ändra åtkomstnivån för ett språk

När du lägger till ett nytt språk får det automatiskt åtkomstnivån Alla vilket innebär att alla kan
jobba med det. Användare som saknar behörighetsnivå för ett språk ser inte språket i
flervalslistan på fliken Struktur och kan inte redigera sidor på det aktuella språket.

1. Du tar bort åtkomstnivån för en grupp eller användare som har behörighet till ett visst
språk genom att avmarkera kryssrutan Ändra och sedan klicka på Spara.

2. Om du vill bevilja en användare eller grupp åtkomst att skapa och redigera sidor på ett
visst språk klickar du på Lägg till användare/grupper och väljer relevanta användare eller
grupper. Kontrollera att kryssrutan Ändra är markerad och klicka sedan på Spara.

Ta bort ett språk som redan finns

1. Välj Hantera webbplatsens språk på Konfig -fliken.

2. Välj språknamnet.

3. Välj Ta bort.

Det här sättet att ta bort ett språk från en webbplats rekommenderas inte. Det bör
hellre göras genom att du inaktiverar språket.
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Fält som varierar per språk
När du arbetar med globalisering definierar du i varje mall vilka fält som ska variera beroende på
vilket språk som används genom att ange om egenskaperna för fältet ska vara "låsta" för
globalisering eller "öppna". Det här gör du med hjälp av inställningen unikt värde per språk.

Egenskaper som anges som ett unikt värde per språk går att redigera på alla språk som finns
aktiverade för webbplatsen. Det här är normalt fallet, exempelvis för den egenskap som formar
HTML-editorn så att redaktörer kan ange innehåll för sidorna på olika språk. Egenskaper som
inte anges som ett unikt värde per språk kan endast redigeras på det språk som sidan skapades
på (det ursprungliga sidspråket). Dessa fält visas som utgråade i redigeraläge med en ikon som
visar vilket språk som är ursprungsspråk.

Tänk dig att den egenskap som definierar fältet för sorteringsordning inte har angetts
som ett unikt värde per språk, alltså att kryssrutan Unikt värde per språk inte har
markerats. När du skapar en ny sida kan du ange sorteringsordningen på
originalsidans språk, men när du skapar en version av sidan på ett annat språk går
fältet för sorteringsordning inte att redigera. Resultatet blir att sorteringsordningen blir
samma för alla språk på webbplatsen. Om du vill att sorteringsordningen ska vara
olika för varje språk markerar du kryssrutan Unikt värde per språk.

När en egenskap ändras från att vara ett unikt värde per språk till att inte vara ett unikt
värde tas alla befintliga värden för egenskapen bort. Det betyder att om egenskapen
för editorn ändras så att den inte har ett unikt språk tas all text som har angetts i
editorn för alla språk på webbplatsen bort permanent.

Ange att en egenskap ska kunna redigeras för varje språk

1. Markera sidtypen som innefattar den egenskap som ska konfigureras på fliken Sidtyp.

2. Klicka på namnet på den egenskap du vill ändra på.

3. Markera kryssrutan Unikt värde per språk.

4. Klicka på Spara.
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Schemalagda jobb
I EPiServer CMS finns ett antal funktioner som utför sitt jobb med ett visst tidsintervall. Ett
exempel är prenumerationsfunktionen som skickar ut e-postmeddelande till alla personer som
anmält sig för prenumeration. Du kan själva bestämma när de schemalagda funktionerna ska
utföras och hur ofta. I en standardinstallation finns fem olika schemalagda jobb. Det är dock
möjligt att utveckla anpassade schemalagda jobb och de finns under samma rubrik i adminläge.

Publicering av tidsstyrda versioner
Med alternativet Publicering av tidstyrda versioner aktiverar du samt ställer in hur ofta systemet
ska kontrollera om det finns versioner av en sida som ska publiceras på en viss tid.
Tidspublicering av en hel sida styrs inte av detta utan endast när en redaktör valt att Börja
publicera en enskild version av en sida.

Automatisk tömning av papperskorgen
Med Automatisk tömning av papperskorgen kan du ställa in hur ofta papperskorgen töms. Syftet
med den här funktionen är att gammal information inte ska ligga för länge i papperskorgen. Vid
automatisk tömning töms papperskorgen på den information som är äldre än 30 dagar. Om du
inaktiverar den automatiska tömningen måste tömningen ske manuellt genom att du klickar på
Töm papperskorg i verktygsfältet i Redigera-läget eller genom att radera sidorna var för sig i
papperskorgen. När du tömmer papperskorgen manuellt töms papperskorgen på all information.
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Arkivfunktion
Med alternativet Arkivfunktion aktiverar du samt ställer in hur ofta systemet ska arkivera
information där publiceringstiden har utgått. Tänk på att det kan bli en fördröjning mellan
tidpunkten då informationen slutar publiceras och då den dyker upp i arkivet. Detta kan bero på
att arkivkörningen körs en gång per dygn. Då kan det dröja upp till 23 timmar och 59 minuter
innan informationen dyker upp i arkivet, beroende på när sidan slutat publicerats.

Prenumeration
Med alternativet Prenumeration aktiverar du och ställer in hur ofta systemet ska skicka ut e-
postmeddelanden till alla besökare som anmält sig för prenumeration. Varje besökare
bestämmer själv hur ofta de vill ha e-postmeddelanden från prenumerationsfunktionen. Du
bestämmer här hur ofta systemet ska kontrollera om det finns några nya och uppdaterade sidor
att skicka ut.
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Aktivering av speglingar
Med alternativet Aktivering av speglingar har du möjlighet att ställa in hur ofta systemet ska
aktivera speglingar av innehåll till andra webbplatser. Om er webbplats är uppsatt för att spegla
innehåll från en webbplats till en annan kan detta göras manuellt av en enskild redaktör eller
med automatik av systemet. Om du har valt att låta systemet spegla informationen ställer du in
hur ofta det ska ske och när med funktionen Aktivering av speglingar.

1. Klicka på Provkör manuellt om du vill starta jobbet manuellt.

2. Markera kryssrutan Aktiv om du vill konfigurera borttagning av förändringsloggobjekt.

3. Välj hur ofta jobbet ska köras och klicka på Spara.

På fliken Historik visas resultatet av tidigare jobb som har körts. Om ett jobb misslyckas visas
information om varför under Meddelande.

Länkvalidering
Om du använder Länkvalidering kan du aktivera ett schemalagt jobb som går igenom och
kontrollerar alla länkar på din webbplats för att leta efter brutna länkar. EPiServer CMS försöker
kontakta länkens mål för att kontrollera att det svarar.
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Bara länkar som inte kontrolleras eller som har kontrollerats tidigare än det datum då jobbet
startade returneras. Jobbet fortsätter tills inga fler okontrollerade länkar tas emot från databasen.
Om ett stort antal fel i följd hittas för externa länkar, till exempel om det är ett allmänt
nätverksproblem med den server som kör webbplatsen, så avbryts jobbet.

Resultatet av länkvalideringsjobbet finns i en rapport vid namn Länkstatus i EPiServer CMS
 rapportcenter.

Förändringslogg automatisk trunkering
Med det schemalagda jobbet Förändringslogg automatisk trunkering tar du bort objekt från
förändringsloggen som är mer än en månad gamla och som inte har några beroenden
registrerade av en annan del av EPiServer CMS (till exempel Spegling).

1. Klicka på Provkör manuellt om du vill starta jobbet manuellt.

2. Markera kryssrutan Aktiv om du vill konfigurera borttagning av förändringsloggobjekt.

3. Välj hur ofta jobbet ska köras och klicka på Spara.

På fliken Historik visas resultatet av tidigare jobb som har körts. Om ett jobb misslyckas visas
information om varför under Meddelande.
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Filer till EPiServer CMS
EPiServer CMS-webbplatser installeras på C:/ om inte annat har angetts vid installationen.
Genom att ha kunskap om vad som finns i de olika katalogerna kan du anpassa din webbplats så
att arbetet för dina redaktörer förenklas.

All filer som påverkar EPiServer CMS användargränssnitt lagras under “/Program Files” foldern
på gällande webbserver. Läs mer om dessa filer i Installation Instructions på EPiServer World.

Innehåll i katalogerna
Katalogens namn Innehåll

App_Browsers Definitionsfiler för olika webbläsare. Används för att få samma funktion att fungera
i olika webbläsare.

bin Kompilerade kodbibliotek för EPiServer CMS-kärnan och webbplatsen.

lang Filer som styr språket i admin- och redigeraläge.

egenskaper Information om projektet.

Templates Filer för olika sidtyperna och funktionerna på webbplatsen. Här finns även bilder
och designfiler för webbplatsen.

util Systemfiler som används av EPiServer CMS.

Kataloger som anpassas
När en leverantör anpassar EPiServer CMS för kundens behov är det några filer i “/Sites”
katalogen som utvecklare i första hand förändrar. Den katalog som i huvudsak förändras är
Mallar och dess underkataloger.

Katalogerna som tillhör EPiServer CMS-systemet ändras inte och lagras inte i samma katalog för
att man senare ska kunna uppgradera systemet och därmed få ny funktionalitet för redaktörer
och administratörer. Om de katalogerna ska användas är det viktigt att inte ändra i befintliga filer,
utan i så fall lägga i nya. Dessa filer lagras under “Program Files” på webbservern.

Det är fullt möjligt att byta design på redigera- och adminläge om man önskar det. I mappen
Application/App_Themes finns en katalog som heter Default. Kopiera mappen Default och byt ut
bilder och inställningar i CSS-filer för att skapa ett nytt utseende på redigera- och adminläge.

EPiServer CMS sidmallar
Varje webbplats byggd på EPiServer CMS är anpassad så att den passar varje unik
organisation. En stor del i anpassningen är den design som ska finnas på webbplatsen. En
annan del är den funktionalitet som man vill att besökarna ska mötas av. I EPiServers
exempelwebbplats finns det ett tiotal färdiga funktioner som man kan använda som de är. Det
vanliga är dock att de anpassas både vad gäller design och teknik. Vissa funktioner bygger man
helt och hållet från början.
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Varje sidtyp är kopplad till en .aspx-fil där programmeringen för att få den efterfrågade funktionen
finns. Det är dock inte så att du självklart finner en funktion i den mall som du tror. Detta beror på
att hela malluppsättningen bygger på ett arbetssätt som kallas för MasterPages. I grunden
handlar det om att hela tiden kunna återanvända den funktionalitet som man en gång har
utvecklat. Hela utvecklingsarbetet innebär att man bygger små byggklossar (sk
användarkontroller, Units) som man i slutändan placerar i ett ramverk som sidmallen sedan
använder sig av.

Design på webbplatsen
Designen på webbplatsen styrs i huvudsak av flera så kallad CSS:er.CSS står för Cascading
Style Sheets. I CSS-mallarna definierar man vilket utseende olika märken i html-koden ska ha.
Det finns möjlighet att ge ett specifikt utseende åt färdiga html-märken såsom tabeller, länkar
med mera.Det finns också möjlighet att skapa egna klasser där man anger hur en viss klass ska
se ut. I html-koden anropar man sedan den specifika klassen för att få det önskade utseendet.

I standardversionen av EPiServer CMS styrs utseendet av filerna Styles.css och Editor.css. De
finns i katalogen Templates/Public/Styles/Glossy . Genom att redigera de filerna har du
möjligheter att förändra teckenstorlek, färger med mera.

Editorns formatmallslista
I editorn kan redaktörer välja att formatera texten med olika format från en förutbestämd lista. Den
listan lagras i den css-fil som styr utseende i editorn. Det är möjligt att ha olika editorer med olika
utseende på olika delar av webbplatsen. This is common in, amongst other things, an Enterprise
solution, which has a number of Web sites in the same Edit mode. Du definierar vilken css-fil som
ska gälla för en viss plats genom en dynamisk egenskap i redigeraläget. I en css-fil för editorn
finns det möjlighet att lägga in fler format eller förändra de befintliga. Genom att lägga till texten
EditMenuName och ett namn kommer detta format även finns med i listan över olika
formateringar som redaktören kan välja i editorn.

h1
{
font-weight: normal;
font-size: 1.7em;
line-height: 1.4em;



© EPiServer AB

Filer till EPiServer CMS | 73

padding: 0;
margin: 0.2em 0;
EditMenuName: Heading 1;
}
h2
{
font-weight: normal;
font-style: italic;
font-size: 1.4em;
padding: 0;
margin: 0.2em 0em;
EditMenuName: Heading 2;
}
h3
{
font-weight: bold;
font-size: 1em;
padding: 0;
margin: 0.4em 0em;
EditMenuName: Heading 3;}

Färgväljaren i EPiServers dialogrutor
I flera av EPiServers dialogrutor finns det möjlighet för redaktörer att välja färg. Det finns bland
annat i dialogrutorna för tecken, tabell- och cellegenskaper. Som standard visar rullningslisten i
färgväljaren sexton standardfärger. Det är möjligt att byta ut dessa färger till egna färger om man
vill. Det görs genom att en sträng med de olika färgerna läggs in i filen web.config.
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Export och import av data
Det är möjligt att exportera och importera data från en EPiServer CMS till en annan. Denna
funktion som används ofta av utvecklare som bygger upp ny funktionalitet i en
test/utvecklingsmiljö. När arbetet är klart och informationen ska driftsättas i den skarpa miljön har
man nytta av att kunna exportera från utvecklingsmiljön och importera i den skarpa miljön.

Exportera data
Verktyget Exportera data används för att kunna exportera data från databasen och/eller filer till
en fil som sedan ska kunna importeras till en annan webbplats. Funktionen kan användas för att
flytta information från en EPiServer CMS webbplats till en annan.

Det som kan exporteras är följande:

l Sidor med (om du vill) tillhörande sidtyper

l Sidtyper

l Ramar

l Dynamiska egenskapsdefinitioner

l Flikar

l Kategorier

l Filer

När du väljer att exportera exempelvis sidtyper visas en lista med alla tillgängliga sidtyper och du
kan där välja vilka sidtyper du vill exportera. När du valt det du vill exportera väljer du Exportera
och pekar ut var filen ska sparas.
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Importera data
Med funktionen Importera data kan du hämta information som tidigare exporteras från någon
annan EPiServer CMS-webbplats. Du börjar med att peka ut vilken fil du vill importera. Filen
måste sluta på .episerverdata för att importen ska fungera. Filerna läses in och kontrolleras.
Informationen om vad den innehåller visas för dig i en lista och du kan kontrollera att det är rätt
delar att importera. Du måste även ange inställningarna för dina nya sidor. Slutför processen
genom att klicka på Starta importen.
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Integration med externa system
Den öppna arkitekturen i EPiServer CMS gör det lätt att integrera med externa system. EPiServer
Connect for Microsoft SharePoint Server 2007 möjliggör för SharePoint-användare att publicera
sin information på en EPiServer CMS- webbplats. Efter installation och konfiguration av
connectorn är det möjligt för SharePoint-användare att markera innehåll och dokument som ska
överföras till EPiServer CMS-webbplatsen för att skapas och/eller publiceras där.

Utvecklare kan anpassa affärslogiken för kunden på både SharePoint och EPiServer CMS
genom att använda inbyggda händelser och integrationspunkter. Till exempel, när ett dokument
överförs från SharePoint till EPiServer CMS flyttas det till en specifik mapp och en sida skapas för
att hänvisa till sidan som skapats.

Processbeskrivning

1. Connectorn aktiveras automatiskt beroende på användarens aktivitet.

2. Användare lägger till eller redigerat innehåll i SharePoint lists.

3. Connectorn transformerar och överför modifierad innehåll genom att anropa EPiServer
Content Channel Web Service.

4. EPiServer Content Channel Web Service transformerar innehåll till EPiServer CMS-sidor
och/eller filer.

SharePoint är ett exempel på ett externt system som kan integreras med EPiServer
CMS. Instruktionerna nedan gäller också när EPiServer CMS används tillsammans
med andra externa system.
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För att connectorn ska fungera fullt ut måste du göra några inställningar i web.config och sätta
upp innehållskanaler i adminläget (enligt instruktioner nedan). Vidare information angående
connectorn finns på EPiServer World.

Innehållskanaler
Innehåll hämtas från externa system via kanaler på webbplatsen som definierar innehållet som
ska hämtas, var det ska placeras och hur det ska visas. Varje kanal innehåller ett antal
inställningar som definierar sidor, sidtyper och egenskaper som ska hämtas. Dessa inställningar
anges i adminläget.

Skapa en innehållskanal i adminläget enligt nedan:

1. Välj Innehållskanaler på fliken Admin.

2. Klicka på Lägg till.

3. I fältet Kanalnamn anger du ett namn för kanalen. Obs! Namnet du anger i det här fältet är
viktigt. Det används även när du konfigurerar det externa systemet.

4. Välj var i trädstrukturen du vill att innehållet från det externa systemet ska visas i fältet
Sidrot.

5. I fältet Virituell rot för filer anger du sökvägen i filhanteraren där du vill att eventuella filer
från det externa systemet ska lagras, till exempel ~/Global Files/SharePoint Files.

6. I fältet Sidsparningshantering definieras den status som sidorna får när de transporteras
till EPiServer CMS.
Ingen – Välj alternativet Ingen om du inte vill att några sidor ska hämtas från det externa
systemet. Det här kan ses som ett sätt att stänga av kanalen.
Spara – Sidorna importeras så att de får statusen "Inte klar".
CheckIn – Sidorna importeras så att de får statusen "Klar att publicera".
Publicera – Sidorna importeras och publiceras.

7. Ange vilken sidtyp du vill ska användas som standard när du hämtar innehåll från det
externa systemet i fältet Standard sidtyp.

8. Mappa sidtypegenskaperna enligt instruktionerna nedan och klicka på Lägg till.

Mappa egenskaper för sidtyper
Alla sidtypsegenskaper i EPiServer CMS har en motsvarande egenskap i det externa systemet.
Dessa egenskaper måste mappas så att EPiServer CMS vet vilket innehåll som ska överföras till
vilken egenskap på sidtyperna.

För att mappa egenskaper för en sidtyp välj sidtypen som inte har mappats från Ej mappade
sidtyper listan. Ändra egenskapsnamnen i kolumnen Mappad egenskap så att de motsvarar
egenskaperna i det externa systemet och klicka på Lägg till egenskapsmappning för sidtyp.
Sidtypen med de mappade egenskaperna syns på listan Mappade sidtyper.

Ändra egenskaperna för en mappad sidtyp genom att först välja den mappade sidtypen från
listan Mappade sidtyper. Ändra sedan egenskaperna och klicka på Uppdatera
egenskapsmappning för sidtyp.

Om du vill ta bort mappade egenskaper för en viss sidtyp väljer du sidtypen från rullgardinslistan
Mappade sidtyper, ändrar egenskaperna och klickar på Ta bort egenskapsmappning för sidtyp.
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Konfiguration av EPiServer CMS
När man installerar EPiServer CMS i skarp driftmiljö är det många inställningar som görs en
gång och sedan sällan ändras. Det kan handla om många olika typer av inställningar för
besökare, redaktörer och rent tekniska lösningar.

De flesta av dessa inställningar görs på fliken Konfig i adminläge. Vissa inställningar görs också
i IIS-hanteraren (Internet Information Services). Några inställningar gör man i filer på servern.

Systeminställningar
I systeminställningar gör du inställningar som gäller för hela din EPiServer CMS installation. Du
kan ändra felhantering, sökvägar till olika delar på webbservern med mera.Oftast ställs dessa
inställningar in vid installation och ändras sällan.

Fliken Allmänt

Namn påwebbplatsen
Det namn som kommer att synas i namnlisten högst upp i webbläsarens fönster.

Adress till din webbplats
Vid flera tillfällen i EPiServer CMS används webbadressen till webbplatsen, ett exempel är i
prenumerationer. I det här fältet anger du webbadressen till din webbplats så att rätt information
skickas till användare.

Fel hantering i EPiServer CMS
Ange hur du vill att fel ska hanteras, om det ska vara aktivt för alla besökare, besökare utifrån
eller om det ska vara inaktiverat.

E-post adress dit felrapporter ska skickas
Ange en e-postadress dit felrapporter ska skickas.



© EPiServer AB

80 | Administratörshandboken för EPiServer CMS 6.0 Rev B

Hantering av prenumerationsutskick
I EPiServer CMS finns en prenumerationsfunktion som gör att besökarna på webbplatsen ska
kunna få information om nya och uppdaterade sidor. Beroende på om man har en webbplats
med EPiServers flerspråksstöd eller inte kan man här välja hur prenumerationsutskicket ska
hanteras. I den här listan kan det också finns egenutvecklade lösningar för
prenumerationsfunktionen.

Kryptera filen connectionStrings.config
Filen connectionStrings.config innehåller känsliga uppgifter om systemet och dessa uppgifter får
inte hamna i orätta händer. En av dem är information till och från databasen. För att ingen ska
kunna se den informationen genom att läsa i filen krypterar man den. Markera alternativet och
spara systeminställningarna. Då krypteras informationen med databaskopplingar.

Aktivera globalisering
EPiServer CMS har stöd för att hantera innehåll på flera språk/varianter av samma sida.
Arbetssättet för innehållshanteringen förändras då i redigeraläge. För att få tillgång till detta stöd
måste globaliseringen aktiveras. Detta görs genom att välja Aktivera globalisering.

Detektera språk via webbläsarens språkinställning
Det är möjligt att visa språk utifrån de inställningar som finns i besökarens webbläsare. För att
detta ska fungera måste den funktionen aktiveras. Du aktiverar funktionen genom att markera
kryssrutan Detektera språk via webbläsarens språkinställning . Då visas det språk som
respektive besökare har valt som standardspråk i sin egen webbläsare.

Stäng avmöjligheten att ta bort fil- och sidversioner
Den här kryssrutan markerar du om du inte vill att det ska vara möjligt att ta bort äldre sid- och
filversioner. Om du markerar kryssrutan ignoreras värdena i fälten Max antal gamla versioner av
sida och Obegränsat antal versioner på fliken Redigering.

Fliken Redigering

Sökväg till CSS-fil för editorn
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Sökvägen till CSS- filen som styr utseendet på i editorn. Denna bör vara samma som styr
utseendet på webbplatsen för att det ska bli enkelt för redaktörerna. Det är också möjligt att ange
olika css:er för olika redigerare på webbplatsen. Det är en dynamisk egenskap som ändras i
redigeraläge.

Detta gäller både för TinyMCE-editorn och för EPiServer CMS 5-editorn.

Använd DIV istället för P
I html finns olika sätt att markera att man vill ha en radmatning. När man använder sig av märket
<P> blir det ett avstånd mellan raderna för att visa att det är ett nytt stycke. Om du inte vill att det
extra mellanrummet ska synas när du trycker på Retur kan du i stället använda taggen <DIV>.
Om du markerar kryssrutan används <DIV> i stället för <P>. Observera att förändringen bara
gäller de sidor som skapas efter det att ändringen är gjord.

Den här funktionen kan bara användas tillsammans med EPiServer CMS 5-editorn
och inte TinyMCE-editorn.

Höjd på Editorn (pixels)
Höjden på Editorn angivet i pixlar. Detta värde gäller för alla editorfält oavsett sidtyp.

Den här funktionen kan bara användas tillsammans med EPiServer CMS 5-editorn
och inte TinyMCE-editorn.

Bredd på editorn (pixlar)
Bredd på Editorn angivet i pixlar. Om värdet är noll ändras bredden på editorn proportionerligt
med fönstret.

Den här funktionen kan bara användas tillsammans med EPiServer CMS 5-editorn
och inte TinyMCE-editorn.

Max antal gamla versioner av sida
I detta fält anger du hur många gamla versioner av varje sida som redaktören kan lagra. Om du
anger ett värde här, exempelvis 3, lagras tre gamla versioner och den publicerade versionen,
alltså sammanlagt fyra versioner. När den femte versionen skapas kommer den först lagrade
versionen av sidan försvinna.

Obegränsat antal versioner
Om du markerar den här kryssrutan visas obegränsat antal versioner i versionslistan.

Konfigurerade webbplatser
På sidan Konfigurerade webbplatser visas alla webbplatskonfigurationer som du har angett.
Listan innehåller en eller flera webbplatskonfigurationer, beroende på din licensmodell.
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l Om du använder en licensmodell för en enskild webbplats kan listan bara innehålla en
webbplatskonfiguration.

l Om du däremot använder företagslicensmodellen kan listan innehålla flera
webbplatskonfigurationer. Du får då också tillgång till knappen Lägg till webbplats.

I den här vyn är en eller två knappar tillgängliga. Knappen Starta om webbplatserna är alltid
tillgänglig medan knappen Lägg till webbplats bara är tillgänglig om du använder en Enterprise-
licens. Om du klickar på Starta om webbplatserna startas alla webbplatser i listan om och klickar
du på Lägg till webbplats kan du lägga till ytterligare webbplatskonfigurationer i listan.

Om du klickar på någon av Webbplats ID-länkarna i listan kommer du till sidan med Webbplats-
/licensinformation där du finner mer utförlig information om den aktuella webbplatsen
konfiguration.

Webbplats-/licensinformation
I den här vyn visas ytterligare information om konfigurationen för en specifik webbplats.
Inställningarna är uppdelade på två flikar; Webbplatsinformation och Licensinformation.

Fliken Webbplatsinformation

På den här fliken kan du visa och ändra inställningarna för en specifik webbplatskonfiguration.

Avsnittet Webbplats

l Webbplats ID – ett ord eller en kort text som identifierar webbplatsen.

l Webbplats-URL – URL:en som används för att skapa länkar när det inte finns någon
HTTP-kontext tillgänglig, t.ex. i prenumerationsutskick.

l Startsida – den sida som besökare vidarebefordras till om endast ett host-namn anges,
t.ex. när besökaren navigerar till http://world.episerver.com.

Avsnittet Host-namn

Med inställningarna i avsnittet Host-namn definierar du vilka host-namn som är kopplade till den
här webbplatsen och anger standardspråket som ska användas när en besökare använder ett
specifikt host-namn. Varje host-namnsbindning i listan består av två fält:

l Host-namn – hostens namn.

l Språk – standardspråket som ska användas när en besökare navigerar till webbplatsen
genom att ange host-namnet.

Någon av webbplatskonfigurationerna måste vara kopplad till * host-namnet. Den webbplatsen
används då som reservwebbplats när det inte går att hitta en exakt matchning för det angivna
host-namnet. Den här inställningen är mindre viktig i ett scenario med bara en enskild webbplats
eftersom du då bara kan ha en webbplatskonfiguration. I ett scenario med flera webbplatser
(Enterprise) måste du dock vara väldigt försiktig och kontrollera att alla host-bindningar som är
aktiva i IIS speglas i motsvarande webbplatskonfiguration i EPiServer CMS.

Fliken Licensinformation

På fliken Licensinformation visas utförlig information om den aktuella licensen men där finns
också några funktioner för licenshantering.
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Avsnittet Automatisk licenshantering

I avsnittet Automatisk licenshantering anger du olika alternativ för hur systemet ska agera när
giltighetstiden för en licens är på väg att upphöra (färre än fem dagar kvar). Följande alternativ
finns:

l Skicka ett e-postmeddelande – ett e-postmeddelande med informationen att licensfilen
snart upphör att gälla skickas till den angivna e-postadressen.

l Uppdatera automatiskt – Systemet anropar EPiServers licenshanteringstjänst (som
EPiServer är host för) och överför den aktuella licensinformationen, t.ex. licensnummer,
IP-adress och MAC-adress. Licenshanteringstjänsten genererar sedan en ny licensfil
utifrån den angivna och den lagrade informationen. Den nya filen ersätter sedan den
befintliga.

l Gör ingenting – Systemet vidtar inga åtgärder alls.

Avsnittet Ladda ner licens

I avsnittet Ladda ner licens finner du några funktioner som används vid kommunikation med
EPiServers licenshanteringstjänst. Dessa funktioner är:

l Aktivera licens – När du har mottagit en aktiveringsnyckel från EPiServers licenssystem
(t.ex. via e-post) kan du använda den här funktionen för att ladda ner licensfilen. Du
skriver då in den mottagna aktiveringsnyckeln och klickar sedan på Ladda ner licens.
EPiServer CMS anropar då licenshanteringstjänsten med aktiveringsnyckeln, tar emot
licensfilen (förutsatt att nyckeln är giltig) och uppdaterar systemet så att den mottagna
filen används.

l Uppdatera licens – Den här funktionen kan till exempel användas när en webbplats flyttas
från en server till en annan (och följaktligen får en ny IP/MAC-adress). Då skickas den
aktuella licensfilen tillsammans med information om aktuell IP- och MAC-adress.
Licenshanteringstjänsten uppdaterar informationen i licenssystemet och genererar en
uppdaterad licens.

l Demolicens – EPiServer CMS skickar i det här fallet den aktuella IP/MAC-adressen till
licenshanteringstjänsten varpå en demolicens genereras för webbplatsen.

Avsnittet Ladda upp licens

I avsnittet Ladda upp licens kan du ladda upp en licensfil från datorn och uppdatera webbplatsen
att använda denna.

Avsnittet Återställ licens

När du klickar på knappen Återställ licens kommer du till sidan Återställ licenser.

Återställ licenser
Innan du uppdaterar en licens skapas en säkerhetskopia av den aktuella licensfilen automatiskt.
Med funktionen Återställ licens kan du bläddra efter och återställa licensfilsäkerhetskopior.

På sidan Återställ licenser är två vyer tillgängliga; Alla licenssäkerhetskopior och
Säkerhetskopior för aktuellt licensnummer som är standardvyn. Du växlar mellan vyerna genom
att klicka på knapparna högst upp på sidan. Den enda skillnaden mellan vyerna är hur listan
med licensfilsäkerhetskopior filtreras.



© EPiServer AB

84 | Administratörshandboken för EPiServer CMS 6.0 Rev B

l I vyn Alla licenssäkerhetskopior visas samtliga säkerhetskopior, oavsett vilken webbplats
licensen ursprungligen användes för.

l I vyn Säkerhetskopior för aktuellt licensnummer visas däremot bara säkerhetskopior som
har samma licens-ID som den licens som för närvarande används av webbplatsen du
valde i listan Konfigurerade webbplatser.

Förutom de olika filter som används för listan med licensfilsäkerhetskopior fungerar de båda
vyerna precis likadant. Om du klickar på något av filnamnen i listan visas licensinformationen i
avsnittet Licensinformation och knappen Återställ licens aktiveras.

Nedanför avsnittet med licensinformation hittar du två knappar; Återställ licens och Avbryt . Om
du klickar på knappen Återställ licens visas först en dialogruta där du bekräftar åtgärden innan,
om du bekräftar, den valda säkerhetskopian återställs och görs till aktiv licens. Klickar du på
knappen Avbryt kommer du tillbaka till listan med konfigurerade webbplatser.

Förändringslogg
Som standard lagras alla förändringar av sidor, filer och kataloger i förändringsloggen.
Informationen i förändringsloggen kan filtreras vilket underlättar för dig att finna relevant
information, se nedan för ytterligare information.

Ändra Förändringsloggens status
1. I adminläget navigerar du till fliken Konfig och väljer Förändringslogg under

Verktygsinställningar.

2. Du kan ändra status på förändringsloggen i flervalslistan. Tillgängliga alternativ är Auto,
Aktiverad och Avaktiverad.

l Aktiverad innebär att förändringsloggspåraren startas automatiskt och att det är möjligt att
skriva poster till och läsa poster från förändringsloggen

l Avaktiverad innebär att förändringsloggspåraren inte startas och att poster som skrivs i
förändringsloggen ignoreras men att posterna fortfarande kan läsas från
förändringsloggen

l Auto innebär att förändringsloggspåraren startas så snart det har registrerats några
beroenden i förändringsloggen. Om det inte finns några beroenden startar inte spåraren
eller så stoppas den om den är aktiv. Poster kan skrivas till och läsas från
förändringsloggen när som helst.

Filtrera och visa förändringsloggen
1. Du filtrerar och visar förändringsloggposter på fliken Visa. Ange värden i fälten enligt

tabellen.

Fältnamn Beskrivning

Ändringsdatum
från

Frågan körs mot förändringsloggen med detta startdatum.

Ändringsdatum
till

Frågan körs mot förändringsloggen med detta slutdatum.

Category Om du inte väljer någon post i flervalslistan läses ändringar av sidor,
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filer och kataloger från förändringsloggen när frågan körs.
Välj Sida om du vill köra en fråga som bara returnerar sidändringar.
Välj Fil om du vill köra en fråga som bara returnerar filändringar.
Välj Katalog om du vill köra en fråga som bara returnerar
katalogändringar.

Åtgärd Följande åtgärder kan filtreras i förändringsloggen: Checka in, Skapa,
Ta bort, Ta bort språk, Flytta, Publicera, Spara och Ta bort undersidor

Ändrad av Om du vill filtrera på en specifik användare anger du dennes
EPiServer CMS-användarnamn.

Max antal objekt
per sida

Begränsar antalet poster som visas. Bläddra i listan med poster
genom att klicka på pilarna för nästa och föregående.

Start med
sekvensnummer

Ange ett specifikt sekvensnummer från vilket du vill börja visa poster i
förändringsloggen, antingen i stigande eller fallande ordning.

Läsriktning Visa listan med förändringsloggposter i antingen stigande eller
fallande ordning.

2. När du har angett värdena i fälten klickar du på Läs för att köra frågan. Då visas en lista
med de förändringsloggposter som matchar frågan.

Du kan ta bort alla poster som är äldre än en månad och som saknar beroenden från
förändringsloggen med det schemalagda jobbet för förändringsloggens automatiska trunkering.

Webbplatsutvecklare kan enkelt anpassa och utöka funktionerna i förändringsloggen. Kontakta
din webbplatsutvecklare för ytterligare hjälp.

Förinställda bildstorlekar
Bildredigeraren används när man arbetar med bilder i EPiServer CMS. Med bildredigeraren är
det möjligt att beskära, omforma och ändra storlek på bilder. När redaktörerna använder
funktionen Beskär i Bildredigeraren finns det möjlighet att använda förinställda mått för bilder på
webbplatsen.Genom att skapa förinställningar för bildstorlek kan arbetet för redaktörerna
effektiviseras mycket. De förinställda måtten definieras i filen episerver.config.

Du kan välja att ändra de mått som redan finns i episerver.config eller lägga till fler storlekar. Det
enklaste sättet att lägga till fler mått är att kopiera en befintlig rad exempelvis <present width=”64”
height=”64”> och placera den innan sluttaggen </sizePresets>. Ändra sedan värdena för bredd
och höjd och spara filen episerver.config.

Nedan finner du ett utdrag från filen episerver.config som visar inställningarna för en
standardinstallation av EPiServer CMS. Så här ser avsnittet med inställningarna ut.

<imageEditor windowWidth="900" windowHeight="600" enabled="true">
<sizePresets>
<preset width="320" height="240" />
<preset width="320" height="240" />

<sizePresets>
</imageEditor>



© EPiServer AB

86 | Administratörshandboken för EPiServer CMS 6.0 Rev B

Bygg om namn för webbadresser
Med funktionen Bygg om namn för webbadresser hämtar och ändrar du adresser i adressfältet.
När en besökare tittar på en viss sida på en webbplats baserad på EPiServer CMS visas
sökvägen till sidan i adressfältet, som i exemplet nedan. Adressen återspeglar sidans plats i
strukturen.

Namnen som visas i adressfältet skapas automatiskt från det namn som en redaktör angivit på
sidan. Om en redaktör ändrar namnet på sidan kommer inte namnet i adressfältet att ändras. Det
här kan dock ändras manuellt i fältet Sidans namn i webbadress på Avancerad information.

Vissa sidor får inget värde i fältet för namn i webbadress. Det kan till exempel vara sidor
importerade från andra EPiServer lösningar. Med funktionen Bygg om namn för webbadresser
kan du skapa samtliga webbadresser för webbplatsen på en gång. Det är också möjligt att ändra
på alla befintliga adresser och skriva över dem med nya.

Tänk på att denna funktion kan påverka länkar som finns till webbplatsen. Alla interna
länkar hanteras och uppdateras automatiskt, så det behöver du inte tänka på. Det kan
därmot finnas andra webbplatser som länkat till en viss sida och det kan innebära att
en sådan länk bryts. Det kan också påverka besökares favoriter i webbläsaren. Du bör
därför tänka efter både en och två gånger innan du använder denna funktion.

Så här gör du för att bygga om namn på webbadresser:

1. Välj Bygg om namn för webbadresser på fliken Konfig.

2. Om du vill skriva över befintliga adresser väljer du Bygg om alla sidors namn i
webbadress (även redan existerande).

3. Klicka på Bygg om länkar.
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Redigera ramar
Om ni valt att bygga er webbplats på ramar (frames) kan det finns tillfällen då en redaktör ska
kunna välja att öppna en länk i en viss del av ramverket. Här definieras namnet på de eventuella
ramar som systemet använder sig av. Dessa benämningar är tillgängliga i redigeraläge då
redaktören ska peka ut en målram för sina länkar.

Externa webbplatser
Funktionen externa webbplatser är till för att kunna hämta information mellan olika
EPiServerwebbplatser. Det används bland annat vid lastbalanserade webbplatser och vid
spegling av innehåll. Att kunna hämta information från en webbplats till en annan är en funktion
som ofta efterfrågas av kunder som har flera webbplatser på EPiServer CMS på flera olika
maskiner, exempelvis en publik webbplats och ett intranät. Då behöver redaktörerna bara skapa
informationen på en plats, men den kan visas på båda.

Med funktionen Externa webbplatser skapar du kopplingar till de webbplatser som du vill kunna
skicka och ta emot information till och från. I adminläge är det inte möjligt ställa in funktionen helt
och hållet. En del ändringar i web.config krävs också. Vilka ändringar som behövs beror på
vilken funktion du ska använda det för.

Felhantering i EPiServer CMS
EPiServer CMS har funktioner för att visa felmeddelande till besökare och redaktörer när något
fel uppstår på webbplatsen. Det kan vara alla möjliga typer av fel. Enkla varianter som en trasig
länk eller att det programmatiskt är fel i koden. Om det uppstår tekniska fel i EPiServer CMS visas
normalt ett felmeddelande från .NET-miljön. Meddelandet kan ha en avskräckande effekt och det
hjälper inte en besökare eller redaktör så mycket. En utvecklare däremot kan ha god nytta av den
information som visas för att kunna lösa problemet. Med funktionen Felhantering i EPiServer
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CMS kan du välja vilka grupper som ska få vänliga felmeddelanden och vilka som ska få se dem
med all kod.

Så här gör du för att aktivera felhanteringen:

1. Välj Systeminställningar på fliken Konfig.

2. I fältet Felhantering i EPiServer CMS väljer du något av de tre alternativen.
Om felhanteringen är avstängd får alla .NET-miljöns felmeddelanden. Om den är
aktiverad för besökare utifrån får alla som inte är inloggade på webbplatsen vänliga
felmeddelanden. Övriga får felmeddelanden med tillhörande hjälp från .NET-miljön. Om
felhantering är aktiverad för alla får alla vänliga felmeddelanden, oavsett vilken roll de
har.

3. Ange en e-postadress i fältet E-postadress att skicka felrapporter till.
Då får besökaren/redaktören ett formulär att fylla i om det skulle uppstå tekniska problem.

4. Klicka på Spara.

Tillgång till detaljerade felmeddelanden för felsökning
Om du vill att de flesta personer ska få vänliga felmeddelanden från EPiServer CMS så väljer du
att aktivera dem för alla. Det kan dock vara bra för utvecklare och administratörer att se
detaljerade felmeddelanden. Genom att ändra åtkomsten till den funktionen kan du specificera
vem eller vilka som ska få ett detaljerat felmeddelande vid eventuellt tekniskt fel.

Så här gör du för att ge vissa grupper/individer tillgång till detaljerade felmeddelanden:

1. Välj Åtkomst till funktioner på fliken Konfig.

2. Klicka på Redigera efter Detaljerade felmeddelanden för felsökning.

3. De grupper/användare som har tillgång till detaljerade felmeddelanden visas.

4. Lägg till eller ta bort de grupper och användare, så att endast de som ska ha detaljerade
felmeddelanden visas.

5. Klicka på Spara längst ner på sidan.

Modulhantering
Många av funktionerna som finns i EPiServer CMS är skapade som moduler. Dessa kan man
hantera från Modulhanteraren . De går att aktivera och avaktivera valda delar. Om din
organisation även har investerat i någon tilläggsmodul finns dessa också tillgängliga i
modulhanteraren. När du valt en viss modul kan du på fliken Översikt välja vilka delar i modulen
som skall vara tillgängliga.
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Konfiguration av sökning
Du kan konfigurera olika sök-källor för modulerna i din webbplatsimplementering. En sök-källa
kan till exempel vara sidor, filer, kategorier, forum eller sidtyper. I standardinstallationen av
EPiServer CMS finns det två sök-källor, Sidor och Filer. Om du vill konfigurera ytterligare sök-
källor för din webbplats hör du med systemadministratören och läser den tekniska
dokumentationen för OnlineCenter på world.episerver.com.

Du kan bestämma vilka sök-källor du vill aktivera och i vilken ordning de ska visas i träfflistan. De
här alternativen når du genom att välja Mina inställningar under Administratör i övre högra
hörnet av menyn. Följande alternativ finns tillgängliga i standardinstallationen av EPiServer
CMS:

l Gå till – om du väljer det här alternativet kan du hoppa från träfflistan direkt till de
menyalternativ som matchar dina sökkriterier.

l Sidor – om du väljer det här alternativet kan du söka i sidor på webbplatsen.

l Filer – om du väljer det här alternativet kan du söka i filer på webbplatsen.

Du kan dra och släppa alternativen för sök-källa om du vill ändra ordningen för dem. Det här styr
ordningen som resultaten har i träfflistan. Om du avmarkerar en kryssruta inaktiveras det här
alternativet för sök-källa. Välj Spara om du vill spara dina ändringar.

http://world.episerver.com/
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Speglingsinställningar
Spegling är en funktion som innebär att du kan kopiera duplicerat innehåll från en webbplats till
en annan. Med EPiServer CMS kan du antingen spegla valda delar av eller en hel webbplats.
Speglingen kan köras automatiskt eller manuellt. Du kan också spegla från ett EPiServer CMS till
ett annat EPiServer CMS. Det är bland annat till stor nytta om man vill skapa stora delar i en
testmiljö och sedan publicera all information på en gång i publika delen. Spegling i EPiServer
CMS kräver en Enterprise-licens.

En spegling från en webbplats till en annan byggs upp genom kanaler på den webbplats som
ska skicka information. Det går att skapa flera kanaler på källwebbplatsen. En spegling innebär
att kanaler körs och att information då överförs från en webbplats till en annan.

Speglingarna utförs vid specifika tidsintervall. Du anger hur ofta och när speglingen ska göras
under Schemalagda jobb och Aktivering av speglingar på fliken Admin.

Innan speglingen kan fungera för en EPiServer CMS-webbplats måste ett speglingsprogram
installeras och köras. Speglingsprogrammet hanterar överföringen av data mellan
webbplatserna och körs separat från källwebbplatsen och målwebbplatserna i EPiServer CMS.
Käll- och målwebbplatserna kan konfigureras att använda olika speglingsprogram men det går
också att installera och konfigurera ett enskilt speglingsprogram. Speglingsprogrammet
installeras med EPiServer Deployment Center. Mer information om hur du konfigurerar spegling
finns i Tech Notes om spegling på EPiServer World.

Speglingsprogrammet kan också hostas på en dator som är helt separat från käll- och
målwebbplatserna. På så vis uppnås avsevärt bättre prestanda och skalbarhet samtidigt som det
kraftigt minskar påverkan på EPiServer CMS-webbplatsen. Standardkonfigurationen skapar ett
program som hostas i IIS. Partners och kunder kan dock ändra detta och i stället hosta
programmet i valfri Windows-baserad lösning.

Speglingsinställningar
Innan du kan sätta upp spegling från en webbplats till en annan skapar du kanaler i adminläget.
Kanaler definierar speglingarna från ett EPiServer CMS till ett annat, eller till någon extern
mottagare.

Skapa en kanal
Växla till adminläget på källwebbplatsen. På fliken Inställningar, under Verktygsinställningar,
klickar du på Spegling när du vill skapa och redigera kanaler för spegling.

1. Klicka på fliken Konfig och sedan på Spegling.

2. Klicka på Skapa. Speglingsinställningarna visas.

3. Ange värden för kanalen. I tabellen nedan finner du information om de olika fälten.

4. När du har angett värdena i fälten klickar du på Spara.

Fältnamn Beskrivning

Namn I fältet Namn anger du ett namn för kanalen

Parametrar Det här är ett valfritt fält som kan användas av leverantörer

Använd Markera i kryssrutan om du vill använda den URI som har definierats i

http://world.episerver.com/
http://world.episerver.com/
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standard-
URI

konfigurationsfilen (web.config) för speglingsprogrammet. Om du markerar den
här kryssrutan inaktiveras fältet URI.

URI URI:n till måltjänsten för destinationsspeglingsprogrammet, t.ex.
http://localhost/R3Mirroring/Mirroring/MirroringTransferServer.svc.
Standardleverantörens tjänst är MirroringTransferServer.svc.

Startsida Rotsidan på källwebbplatsen som ska speglas.

Sida att
spegla mot

Sidnumret på målwebbplatsen där sidorna ska speglas.

Inkludera
startsidan

Det här fältet anger om startsidan ska speglas eller om det bara gäller dess
underliggande sidor.

Importera
som
anonym
användare

Kör under en anonym användare, anger om en speciell användare utför exporten
och importen av sidor och filer när speglingen körs.

Importera
innehåll
som
användare

Ange användarnamnet på den användare som ska utföra exporten och importen
av sidor och filer när speglingen körs.

Aktivera
rapportering

Markera i kryssrutan om du vill aktivera rapportering till en e-postadress. När du
markerar kryssrutan blir fältet E-postadress redigerbart.

E-
postadress

Ange e-postadressen dit rapporter ska skickas.

Fortsätt vid
fel

Markera i kryssrutan om en spegling ska fortsätta att spegla efterföljande objekt
trots att det uppstod fel vid speglingen av ett visst objekt och det objektet därför
inte kunde speglas. Om den här kryssrutan lämnas omarkerad avbryts en
spegling så snart det inträffar ett fel.

Aktiverad Det här fältet anger om kanalen är aktiv eller inte. Om den är avaktiverad speglas
inget för kanalen.

Aktivera
validering

Markera i kryssrutan om du vill aktivera validering innan objekt speglas.
Speglingen validerar att alla sidtyper för de sidor som ska speglas finns på CMS-
målwebbplatsen och att sidtypen har samma nummer och typ av CMS-
sidesegenskaper som på CMS-källwebbplatsen.

Redigera en kanal
När du behöver redigera en kanal klickar du på kanalens namn, uppdaterar de fält du vill ändra
och klickar sedan på Spara.

Ta bort en kanal
Om du vill ta bort en kanal klickar du på kanalens namn och sedan på Ta bort.

Återställning

Om du väljer Återställning speglar speglingsprogrammet allt igen, från speglingskanalens
rotsida till källwebbplatsen nästa gång den körs. Klicka på speglingskanalens namn och sedan
på Återställ.
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Kontrollera systemet

Om du vill validera den skapade kanalen klickar du på Kontrollera systemet . Resultatet av
åtgärden visas då på fliken Meddelanden.

Meddelanden

Resultatet efter att systemet har kontrollerats visas på fliken Meddelanden. Klicka på pilikonen
om du vill se resultatet och annan information om tidigare körda speglingar.

Övervakning

Statusen för en spegling visas på fliken Övervakning.

Målwebbplatskonfiguration

Innan en webbplats kan användas som speglingsmål måste viss konfiguration utföras. Mer
information om speglingskonfiguration finns i Tech Notes om spegling.

Spegla sidor till en målwebbplats

Om du vill skapa en målsida växlar du till redigeraläge på målwebbplatsen och skapar en sida
som får fungera som rotsida för de speglade sidorna. Du kan också använda en befintlig sida
som speglingens rotsida. Innan du kan publicera sidor måste speglingsprogrammet installeras
och konfigurationen måste implementeras. Mer information om detta finns i Tech Notes om
spegling.

Spegling i andra format

Partners och kunder kan själva skapa speglingar i andra format än det format som gäller för
import och export med EPiServer CMS och sedan ansluta dem med leverantörsmodellen. Mer
information finns i Tech Notes om spegling.

Använda speglingen i EPiServer CMS 5

Speglingsmodulen i EPiServer CMS 5 är som standard inaktiverad i senare versioner av
EPiServer CMS. Om du vill aktivera modulen navigerar du till Modulhantering på fliken Konfig på
källwebbplatsen och klickar på EPiServers användargränssnitt och sedan Översikt . Då
avmarkeras EPiServer CMS 5-spegling. Markera den här kryssrutan och spara. Uppdatera sidan
och navigera åter till fliken Konfig och kontrollera att EPiServer CMS 5-spegling visas i listan
under Verktygsinställningar.



© EPiServer AB

94 | Administratörshandboken för EPiServer CMS 6.0 Rev B

Installation av EPiServer CMS
Installationen av EPiServer CMS görs med Installation Manager som är inkapslad i en standard
MSI-paket. Programmet laddas ner och installeras på den maskin där webbplatserna ska lagras.
För vidare information angående installation av EPiServer CMS läs gärna Installation Instructions
på EPiServer World.

Uppgradera EPiServer CMS
I genomsnitt släpps en stor version av EPiServer CMS per år. Däremellan kan det finnas
mellanreleaser med mindre förändringar. Alla större versioner innehåller ny funktionalitet för
olika roller i EPiServer CMS. Ibland kan det vara stort fokus på redaktörer, ibland på
administratörer och ibland stort fokus på att förbättra den tekniska lösningen.

Varje installation av EPiServer CMS uppgraderas genom ett manuellt arbete. När man köper sin
licens till EPiServer CMS köper man också Software Subscription. Det innebär att du har tillgång
till alla nya versioner av EPiServer CMS genom den årliga kostnaden man betalar för avtalet.
Varje organisation bestämmer själva om och när de ska uppgradera sitt verktyg. EPiServer ABs
rekommendation är att alltid göra uppgraderingen av webbplatsen tillsammans med den
leverantör som har utvecklat lösningen.

Lite förenklat kan vi säga att EPiServer CMS är uppdelat i två olika delar. En plattform och en
kundanpassad del. När man installerar EPiServer CMS kan man välja om man bara vill installera
själva plattformen eller om man även vill ta med exempel på en anpassad webbplats. I huvudsak
kan man säga att exempelwebbplatsen innehåller olika funktioner för besökare. Det finns även
en del innehåll med exempel på hur funktionerna kan användas.

Vid en uppgradering av EPiServer CMS uppgraderas endast själva plattformen. Den anpassade
delen påverkas inte över huvudtaget. Vid en ny version av EPiServer CMS kan det hända att den
nya exempelwebbplatsen innehåller fler funktioner. Dessa kommer dock inte att installeras med
automatik vid en uppgradering. Det är dock fullt möjligt att ladda ner dem och installera dem
manuellt.
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