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Skapa artikelsidor
För att visa instruktionsfilm, klicka här, Förbundets lathund, klicka här

Artikelsidor 

 Använd sidtypen används för att skapa en sida med text, bilder, länkar och 
video. Följande sidtyper finns:

Arbeta med texten

Skapa text kan man göra på flera sätt.

 Kopiera text från gamla webben, andra webbsidor, egna och andras 
dokument.

 Skapa egen text

Skapa länkar

Interna

 Se sid 45 i SPF´s ” HANDBOK FÖR WEBBPUBLISERING”

Externa

 Se sid 45 i SPF´s ”HANDBOK   FÖR WEBBPUBLISERING”

Sektionslänk

• En större och tydligare länk, se HANDBOK FÖR WEBBPUBLISERING
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https://www.spfseniorerna.se/globalassets/forbund/om-forbundet/utbildning-2017/hemsidan/manual2.1_komprimerad_webbversion.pdf#page=46&zoom=auto,-244,745
https://www.spfseniorerna.se/globalassets/forbund/om-forbundet/utbildning-2017/hemsidan/h53-20170427-skapa-och-uppdatera-en-artikelsida.pdf
https://youtu.be/8hPnEQF_NlI
https://www.spfseniorerna.se/globalassets/forbund/om-forbundet/utbildning-2017/hemsidan/manual2.1_komprimerad_webbversion.pdf#page=77&zoom=auto,-101,826
https://www.spfseniorerna.se/globalassets/forbund/om-forbundet/utbildning-2017/hemsidan/manual2.1_komprimerad_webbversion.pdf#page=49&zoom=auto,-101,771
https://www.spfseniorerna.se/globalassets/forbund/om-forbundet/utbildning-2017/hemsidan/manual2.1_komprimerad_webbversion.pdf#page=46&zoom=auto,-244,745
https://www.spfseniorerna.se/globalassets/forbund/om-forbundet/utbildning-2017/hemsidan/manual2.1_komprimerad_webbversion.pdf#page=46&zoom=auto,-244,745


Till dokument

Undvik att lägga upp Word-, Excel-,  och PowerPoint-dokument. För att länka till till 
ett pdf dokument, gör enligt följande:

 Börja med att ladda upp det dokument du vill länka till

◦ Klicka på resursfönster längst upp till höger och klicka sedan på ”För 
denna sida” och ”Ladda upp filer ...”

◦ Klicka på + tecken och välj dokument du vill ladda upp

 Markera den text du vill länka från och klicka på ”Infoga/Redigera länk” i 
menyn.

 Välj ”Öppna länk i nytt fönster” och klicka på ”Media”

 Klicka på OK , OK och Publicera
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Till e-post 

Se https://youtu.be/8hPnEQF_NlI?t=514

Skapa bildblock

För att lägga till ett bildblock på en artikelsida , gör enligt följande:

• Klicka på ”skapa ett nytt block”, se bild
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https://youtu.be/8hPnEQF_NlI?t=514


• Namnge block och välj ”Bild-block”

• Klicka på ”Lägg till ny fil”, se bild 
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• Välj ”Bibliotek” och <förening> och klicka på ”Importera”

• Klicka på ”Lägg till filer” och välj de filer du vill ladda upp.

• Klicka på ”Starta uppladdningen”

• Klicka på ”Organisera uppladdade filer ...” och välj Kategorier
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◦ Välj den bild du vill använda och klicka på ”Lägg till”

• Klicka på ”Skapa” och ”Publisera”

På samma sätt kan man lägga till fler bilder, se exempel hemsida
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https://www.spfseniorerna.se/distrikt/daladistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-leksand/reportage/foreningsreportage/2017-05-09-kyrkogardsvandring-i-leksand/


Skapa videoblock i artikelsidans brödtext

• Skapa en artikelsida och lägg till ett videoblock. Blocket finns då i 
Resursfönstret till höger. 

• Ställ markören på önskat ställe här i brödtextfältet.

• Dra in det nyss skapade blocket till brödtextfältet, då hamnar det på önskat 
ställe,  bortse från utseendet, klicka utanför brödtextfältet så ser det bättre ut.

• När nu blocket finns på plats så går det att ta bort det ursprungliga blocket, 
men det ligger kvar i Resursfönstret.

Skapa videoblock på denna sida som hämtas från annan 
Episerver sida

• Välj sidan med det önskade videoblocket som du vill hämta.

• I Resursfönstret under Block välj För denna sida 

• klicka i den lilla menyn längst till höger om blocknamnet, välj Kopiera.

• Byt tillbaka till den här sidan. 

• Klicka i den lilla menyn längst till höger om För denna sida, välj där Klistra 
in och Blocknamnet kommer att visas därunder.

• Ställ markören på önskat ställe här i brödtextfältet. 

• Dra in det nyss hämtade blocket till brödtextfältet, då hamnar det på önskat 
ställe

Lägga in egna Videofilmer via YouTube på hemsidan

• Se, Lägga in egna Videofilmer via YouTube på hemsidan 
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http://www.spfseniorerna.se/contentassets/45324cff79e64e9480bb6cede7e686d9/17-lagga-in-egna-videofilmer-via-youtube-pa-hemsidan.pdf


Ändra uppdateringsdatum för en sida 

Funktionen borde vara standard, men är det inte i nuläget. 

• Ändra Publicerad och kryssa i Uppdatera modifieringsdatumet

Tillbaka till huvudmeny
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https://www.spf.se/latepi-dala
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