
 

 

 

 

 

 

 

Sircon One 
Tema for WordPress 



 

1 
 

  
Innhold 
Forord ............................................................................................................................... 3 

Om Sircon One ................................................................................................................ 4 

1. Kom i gang ................................................................................................................. 5 

Logge inn ....................................................................................................................... 5 

Første oppsett av nettstedet ...................................................................................... 6 

Opprett sider ............................................................................................................. 6 

Bygg din egen One Page .......................................................................................... 8 

Administrere nettsiden ............................................................................................. 10 

2. Nettsideinnstillinger ............................................................................................... 11 

Oversikt ....................................................................................................................... 11 

3. Temainnstillinger .................................................................................................... 13 

Hoved .......................................................................................................................... 14 

One Page ..................................................................................................................... 15 

Topp ............................................................................................................................. 16 

Logo .......................................................................................................................... 16 

Menyinnstillinger .................................................................................................... 16 

Farger .......................................................................................................................... 17 

Typografi ..................................................................................................................... 18 

Skrifttyper ................................................................................................................ 18 

Skriftstørrelser ........................................................................................................ 18 

Tekstjusteringer (avansert) .................................................................................... 19 

Avansert ...................................................................................................................... 21 

Tilpassede widgetposisjoner (avansert) .............................................................. 21 

Designmaler (avansert) ............................................................................................. 23 



 

2 
 

Dine designmaler ................................................................................................... 23 

Lagre designmal ..................................................................................................... 23 

Eksporter eller importer designmaler ................................................................. 24 

404 ............................................................................................................................... 25 

4. Blogg og undersider ............................................................................................... 26 

Hvordan bruke blogg i Sircon One .......................................................................... 27 

Opprette blogginnlegg ........................................................................................... 27 

Vise frem innlegg på nettsiden ............................................................................. 27 

Undersider i Sircon One ............................................................................................ 31 

5. Utvidelser ................................................................................................................. 33 

Sircon Showcase ........................................................................................................ 34 

Sircon People .............................................................................................................. 35 

 

 

  

  
  



 

3 
 

Forord 
Dette er en guide til WordPress-temaet Sircon One. Guiden tar for seg hva Sircon 
One tilbyr, og hvordan du kan tilpasse ditt eget nettsted ved hjelp av temaet. 

Dersom WordPress er nytt for deg, vil du kunne ha nytte av å lese vår 
WordPress-manual før eller samtidig som du går gjennom denne guiden.  

Vi baserer oss på det norske kontrollpanelet for WordPress. Dersom du bruker 
engelsk eller et annet språk i kontrollpanelet, vil vi anbefale at du skifter til norsk 
når du skal gå gjennom denne manualen.  Du kan trygt skifte tilbake etterpå. 

Manualen er skrevet av Sircon Norge AS, og er et resultat av mange års erfaring 
med utvikling, bruk og opplæring i WordPress. Vi har utviklet temaet du leser om 
nå, og oppdaterer det jevnlig for å rette feil og legge til funksjonalitet. 

Savner du noe i manualen, eller ser noe som bør endres? Vi blir glade for innspill, 
og tar gjerne imot tips slik at vi kan forbedre våre guider. Kontakt oss på 
support@sircon.no. 

 

 

  

https://sircon.no/support/wordpress-brukermanual/
mailto:support@sircon.no
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Om Sircon One 
Sircon One er spesielt laget for «One page»-nettsteder. Et «One page»-nettsted 
er et nettsted hvor det meste, eller gjerne alt innholdet på nettstedet er 
presentert på én og samme side.  

Med Sircon One har vi gjort vårt ytterste for å kombinere stor fleksibilitet med 
brukervennlighet. Dette for at du skal kunne lage nettsiden slik du vil, uten at 
det krever lang opplæring. 

Vi mener at Sircon One passer perfekt for nettsidene til mindre bedrifter, 
landingssider eller kampanjesider. Vi har derimot også lagt opp til muligheten for 
undersider og blogg/nyheter, slik at du alltid kan utvide nettsiden til å bli noe 
mer. 

Ønsker du å drive nettbutikk vil vi gjerne nevne vårt alternative tema, Sircon 
Express. Sircon Express er godt tilrettelagt for nettbutikkløsningen 
WooCommerce. 

Vi er glade for å kunne tilby Sircon One til alle våre 
kunder, og håper du får stor glede av temaet! 

 

  

https://sircon.no/produkter/sircon-express/
https://sircon.no/produkter/sircon-express/
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1. Kom i gang 

Logge inn 

Når Sircon One er installert og aktivert på ditt nettsted, kan du enkelt logge inn 
via knappen som ligger tilgjengelig helt nederst i høyre hjørne av nettstedet ditt. 
Den ser slik ut: 

Ved trykk på knappen får du opp innloggingsskjemaet, hvor du skriver inn ditt 
brukernavn og passord. Når du har logget inn blir du sendt direkte til nettsidens 
forside.  

 

Som innlogget administrator blir redigeringsknapper tilgjengelig direkte fra 
nettsidens forside. 
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Første oppsett av nettstedet 

Dersom ditt nettsted er helt nytt, vil første naturlige steg være å opprette én 
eller flere sider. Har du allerede sider på nettstedet, kan du gå videre til bygg 
din egen one page. 

Opprett sider 

Når du er innlogget på nettstedet, kan du opprette sider på følgende måte: 

Som innlogget administrator finner du nettsideinnstillinger i bunnen av 
nettsiden. Der ligger følgende knapp: 

 
 

Trykk på knappen åpner kontrollpanelet, og du kan begynne å fylle innhold i din 
nye side med en gang. (Er du allerede inne i WordPress kontrollpanel, kan du også 
lage en ny side ved å navigere til Sider -> Legg til ny i den venstre sidemenyen) 

 
Editor for sider 
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En side er en seksjon med innhold, ofte med et avgrenset og definert tema. For 
eksempel kan én side inneholde informasjon bedriften, og en annen side kan 
inneholde informasjon om en spesifikk tjeneste bedriften tilbyr. 

Når du oppretter en side som senere skal legges inn i din One Page, 
er det noen av sidens egenskaper som er spesielt viktige: 

Tittel:  
Tittelen bør ikke være for lang, da denne også blir et navigasjonspunkt som skal 
få plass i toppmenyen. 

Innhold: 
Den store teksteditoren tillater deg å legge inn innhold som for eksempel tekst 
og bilder, og formattere innholdet på den måten du ønsker. Se etter knappene i 
topp av editoren for å formattere innholdet. Legg spesielt merke til knappen som 

aktiverer verktøylinjen:  Verktøylinjen gir deg enda flere valg, som for 
eksempel mulighet til å legge inn overskrifter i innholdet. 

Fremhevet bilde: 
Når du legger en side i One Page-layouten, er det fremhevede bildet veldig 
sentralt. Det brukes nemlig som banner eller bakgrunn for seksjonen, avhengig 
av hva du velger. Et godt fremhevet bilde illustrerer innholdet på siden. 

Ekstra tweaks: 

- Vis sidens tittel: Ja eller Nei 
Tips: Ved å skjule tittelen vil ikke sidens tittel vises over innholdet, men den vil 
fortsatt være tilgjengelig i navigasjonsmenyen. Du kan legge inn en alternativ 
overskrift direkte inn i toppen av teksteditoren hvis du skjuler opprinnelig tittel. 
 

- Visning av fremhevet bilde: Fullbredde banner eller vanlig bilde. 
Fullbredde banner dekker hele skjermen i bredden, og beskjærer bildet til 
passelig høyde (høyde på bannere velger du i temainnstillinger). Vanlig bilde 
viser bildet i samme bredde som innholdsteksten, og bildet blir ikke beskjært. 
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Bygg din egen One Page 

For å sette opp sidene som skal vises i din One Page, må du først navigere til 
temainnstillingene. En snarvei til temainnstillinger finner du i bunnen av 
nettstedet når du er logget inn som administrator. 

 

Trykk på knappen fører deg direkte inn i temainnstillingene. (Er du allerede i 
WordPress kontrollpanel, velger du Utseende -> Temainnstillinger i den venstre 
sidemenyen.) 

Når du er inne i temainnstillingene, kan du begynne å sette opp sider å vise ved å 
navigere til fanen One Page. Der finner du valgene for hvilke sider som skal vises 
på forsiden av nettstedet. 

 

Oversikten over dine valgte sider ser slik ut. Den grønne knappen lar deg legge til en 
ny side. Sidene som er lagt til har ulike valg, som beskrevet på neste side. 
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Hver side i One Page har følgende valg: 

- Velg side: Lar deg velge blant sidene som eksisterer på ditt nettsted. Om 
du ikke finner siden du leter etter, må den opprettes først. 
 

- Velg oppsett: 
o Fremhevet bilde som banner: Viser fremhevet bilde som banner 

over sidens innhold. Dersom ikke fremhevet bilde er valgt for siden, 
vises ingen bilde. 
 

o Fremhevet bilde som bakgrunn: Viser det fremhevede bildet som 
bakgrunn bak sidens innhold. Dersom ikke fremhevet bilde er valgt for 
siden, vises ingen bakgrunn. 
 

o Full innholdsbredde: Innholdet på siden går fra venstre til høyre 
skjermkant, helt uten luft fra noen sider. Viser ikke fremhevet bilde. 
Dette valget passer ikke for sider med tekst som innhold. Valget kan 
derimot passe bra dersom du skal vise frem innhold som bør være 
like bred som skjermen, for eksempel et kart fra Google. 
 

- Bakgrunn bak tekst(valgfri): Du kan sette en fritt valgt bakgrunnsfarge 
for siden/seksjonen. Om du ikke velger farge, blir bakgrunnen hvit. 
 

- Tekstfarge(valgfri): Du kan sette en fritt valgt tekstfarge for 
siden/seksjonen. Om du ikke velger farge, blir teksten svart. 

Hver side i One Page har følgende knapper: 

Sletter siden fra One Page. Du må bekrefte ved å trykke på den røde boksen 
som dukker opp. 

 Flytter siden opp eller ned ved at du trykker og holder inne venstre 
museknapp, og drar musepekeren opp eller ned. Rekkefølgen som vises på dine 
sider i temainnstillingene blir også gjeldende på nettsiden. 
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Administrere nettsiden 

Når du har logget inn, finner du følgende administrasjonspanel i bunnen av 
nettstedet: 

 

Panelet gir deg snarveier til steder hvor du kan redigere ulike typer innhold. 
Nettsideinnstillingene er videre forklart i neste kapittel. 

Dersom du har lagt inn innhold på nettstedet, vil du se følgende knapp nede i 
høyre hjørne på hver seksjon: 

Ved trykk på denne knappen blir du ført direkte til stedet hvor innholdet 
i seksjonen kan redigeres.  

 

Husk alltid å lagre alle endringer du gjør. 

Lagre/oppdater-knappen ser slik ut: 
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2. Nettsideinnstillinger 
Som nevnt i første kapittel, vil du som innlogget administrator se snarveier til 
nettsideinnstillinger i bunnen av nettsiden.  

 

Oversikt 

TYPE INNEHOLDER 

WordPress kontrollpanel Det overordnede kontrollpanelet for WordPress-
nettsiden.  

Generelle innstillinger Lar deg legge inn nettstedstittel, slagord, e-postadresse 
og andre generelle nettsideinnstillinger. 

Temainnstillinger Her kan du gjøre alle innstillinger for temaet du bruker, i 
dette tilfellet Sircon One. Bygg din one page, velg farger, 
skrifttyper og andre innstillinger. Temainnstillingene er 
forklart i kapittel 3. 

Widgeter Lar deg administrere hvilke widgeter som skal vises i dine 
widgetposisjoner.  
Vil du vite mer om hvordan du bruker widgeter? Les mer i   
WordPress-manualen. 

https://sircon.no/support/wordpress-brukermanual/
https://sircon.no/support/wordpress-brukermanual/
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Legg til ny side Fører deg direkte til opprettelsen av en ny side på 
nettstedet. 

Rediger showcase Vises for deg dersom utvidelsen Sircon Showcase er 
aktivert på ditt nettsted. Her kan du redigere dine 
showcases(slideshow). 

Rediger personer Vises for deg dersom utvidelsen Sircon People er aktivert 
på ditt nettsted. Her kan du redigere og legge til personer 
du vil vise på nettstedet (for eksempel kontaktpersoner). 

Nytt blogginnlegg Fører deg direkte til opprettelsen av et nytt blogginnlegg 
på nettstedet. 
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3. Temainnstillinger 
En oversikt over temainnstillingene og hva de gjør. Navigasjon til 
temainnstillingene finner du i bunnen av nettstedet når du er innlogget, eller via 
Utseende -> Temainnstillinger i venstre sidemeny dersom du allerede er i 
WordPress kontrollpanel. 
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Hoved 

INNSTILLING GJØR HVA 

Hva vises på forsiden Velger hva som vises på forsiden. Med Sircon One er det 
anbefalt å vise frem One Page, men nye blogginnlegg kan 
også velges. (Temaet Sircon Express er bedre tilrettelagt 
for blogg/nettavis). 

Ønsket maksbredde på hele 
layouten 

Angir maks bredde på layout. Bredde angis i piksler, f.eks 
1300px. 

Maksbredde på innholdstekst Angir maks bredde på paragrafer/innholdstekst. Denne 
bør ofte være mindre enn maksbredde på hele layouten, 
fordi veldig brede paragrafer er vanskelige å lese. Bredde 
angis i piksler, f.eks 780px. 

Luft fra topp og bunnkant i 
seksjoner 

Her kan du angi hvor mye luft (mellomrom) du vil ha fra 
topp- og bunnkant i seksjoner. Angis i piksler, f.eks 50px. 

 

Legg til sosial delingsfunksjon Hvis du velger ja, vil lik/del-knapper til Twitter automatisk 
legges inn alle dine sider. 

Aktiver lasteskjerm ved 
innlasting av siden 

Viser en lasteskjerm med din valgte temafarge og logo 
ved innlasting av nettsiden. Når alle elementer er ferdig 
lastet, toner lasteskjermen ut. 

 
  

https://sircon.no/produkter/sircon-express/
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One Page 

INNSTILLING GJØR HVA 

Velg sider å inkludere i One Page Velger hvilke sider som skal vises på forsiden/one page. 
Valgene for hver side er forklart under Bygg din egen One 
Page. 

Parallax på fullbredde-bannere Angir om parallax-effekt på fullbredde-bannere skal skrus 
av eller på. Parallax gjør at bildene beveger seg i annen 
hastighet enn det tekstlige innholdet når du scroller opp 
eller ned.  

Parallax-fart Velger hvor fort parallax-effekten skal gå, dersom den er 
aktivert.  

100% skjermhøyde på sider i One 
Page 

Skru av/på 100% skjermhøyde for sider. Dersom denne 
skrus på, er alle sider i One Page minimum 100% av 
skjermens høyde, selv om innholdet er mindre. Nyttig 
dersom man ønsker at forrige og neste seksjon skal være 
skjult når man navigerer til en seksjon. (Funksjonen 
fungerer ikke på håndholdte enheter, her får seksjonene sin 
naturlige høyde) 

 

Høyde på fremhevede bannere Angir maksimumshøyde for fremhevede bannere. Høyde 
oppgis i piksler, f.eks 500px. 

Skru på vertikale 
navigasjonspiler 

Skru av/på vertikale navigasjonspiler. Navigasjonspilene 
ligger klistret til høyre på nettsiden, og tillater navigering 
opp og ned mellom seksjoner. 

Legg til animasjon ved første 
lasting av innhold 

Skru av/på animasjon ved lasting av innhold. Animasjon 
gjør at elementer lastes med en animasjon første gang 
den besøkende navigerer på siden. 
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Topp 

Logo 

INNSTILLING GJØR HVA 

Last opp en logo Dersom du har en logo kan den lastes opp her. Hak av for 
at du vil laste opp logo, så får du opp valget om å laste 
opp et bilde. Dersom du ikke ønsker å bruke logo fjerner 
du haken. Da vil nettstedets tittel vises i stedet. 

Last opp et favikon Dersom du vil laste opp et favikon kan det lastes opp her. 
Favikonet er ikonet som vises i fanen når nettstedet 
besøkes i nettleseren. 

 

Menyinnstillinger 

INNSTILLING GJØR HVA 

Klistret toppmeny? Angir om toppmenyen skal følge med ved scrolling på 
nettsiden.   

Aktiver telefonmeny på store 
oppløsninger 

Angir om telefonmeny-knappen også skal være synlig på 
store skjermer. 

Sett inn søkefelt i menyen Angir om en søkeknapp skal være tilgjengelig i menyen. 

Skru på automatisk generert 
toppmeny i One Page 

Angir om menyen skal genereres basert på dine valgte 
sider i One Page. Når denne er påskrudd, oppdateres 
toppmenyen for deg. Dersom du ønsker andre 
menypunkter, for eksempel at du har undersider utenom 
One Page, kan du skru denne av. 
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Hastighet ved navigering Angir hvor raskt navigering mellom seksjoner skal foregå. 
Navigeringen er animert, utenom når rask navigering 
velges.  

 

Farger 

INNSTILLING GJØR HVA 

Temafarge 1 Angir temafarge 1, og påvirker fargene som vises i 
designet. Temafarge 1 vises oftest i toppmeny, 
lasteskjerm og bunnlinje. 

Temafarge 2 Angir temafarge 2, og påvirker fargene som vises i 
designet. Temafarge 2 vises oftest som bakgrunn i 
bunnteksten og i lasteskjermen. 

Farge på linker Angir farge på tekstlige linker.  

Knappefarge Angir farge på knapper, for eksempel 
telefonmenyknappen, navigasjonsknapper og «les mer». 

Overstyr bakgrunnsfarge i 
topplinjen 

Ikke et anbefalt eller nødvendig valg å foreta. Tillater deg 
å overstyre fargen i topplinjen (toppmenyen).  
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Typografi 

Skrifttyper 

INNSTILLING GJØR HVA 

Skrifttype tekst Angir skrifttype som brukes i innholdstekst. 

Skrifttype titler Angir skrifttype som brukes for titler/overskrifter. 

Skriftstørrelser 

INNSTILLING GJØR HVA 

Tittelstørrelse Angir størrelse på titler/overskrifter. 

Størrelse på innholdstekst Angir størrelse på skrift i innholdstekst. 
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Tekstjusteringer (avansert) 

INNSTILLING GJØR HVA 

Tykkelse på overskrifter Angir tykkelse på skrift i overskrifter. Kan variere litt ut i 
fra valgt skrifttype for tittler. 
 
Eksempel: 

Tynn – Normal - Tykk 

Transformer menylinker Angir om lenker i toppmenyen skal være: 
 

 KUN STORE BOKSTAVER 
kun små bokstaver  
Normal 

Linjehøyde for mengdetekst Linjehøyde er høyden på hver linje i forhold til 
skriftstørrelsen. Linjehøyde på 1.6 er anbefalt for 
mengdetekst (innholdstekst). 

Linjehøyde for overskrifter Linjehøyde er høyden på hver linje i forhold til 
skriftstørrelsen. For overskrifter kan en linjehøyde på 1.2 
være passelig, men om du har valgt «Gigantisk» som 
tittelstørrelse kan du også ha lavere linjehøyde. 

Luft mellom bokstaver i 
mengdetekst 

Angir om det skal være mer eller mindre luft enn normalt 
mellom hver bokstav i mengdetekst(innholdstekst). 
For mengdetekst kan valget 0, altså normal luft, være 
anbefalt. 
 
Eksempel: 
M y e   l u f t 
Normal luft 
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Luft mellom bokstaver i 
overskrifter 

Angir om det skal være mer eller mindre luft enn normalt 
mellom hver bokstav i overskrifter. For overskrifter er det 
mer å gå på når det gjelder luft mellom bokstaver, her 
fordi overskriftene er i større skriftstørrelse. Anbefalt luft 
mellom bokstaver er altså det som passer deg best, men 
0 luft gir normal presentasjon av fonten. 
 
Eksempel: 

-2 luft: 

 

0 luft (normal): 

 

+2 luft: 
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Avansert 

INNSTILLING GJØR HVA 

TinyMCE editor for utdrag Angir om en enkel editor skal brukes i stedet for rent 
tekstfelt i utdrag. 

Savner du utvidelser, 
innstillinger og lignende i 
kontrollpanelet? Aktiver 
avansert kontrollpanel. 

Velger om forenklet kontrollpanel skal være av eller på. 

Skript bare i footer Velger om skript skal flyttes til bunnen av html-
dokumentet. 

Snarveier for administrator på 
nettsiden 

Velger om administratorsnarveier skal være påskrudd ved 
visning av nettsiden som innlogget administrator. 

Css Dersom du kan kode css kan du gjøre dine egne 
stilendringer i temaet. Skriv inn koden du ønsker i boksen.  
OBS! Html-kode eller script skal ikke legges inn her, kun 
css.  (Html-kode eller script kan eventuelt legges inn i 
widgeten tekst og plasseres i en widgetposisjon.) 

Tilpassede widgetposisjoner (avansert) 

INNSTILLING GJØR HVA 

Gi widgetposisjonen et navn Gi et navn som beskriver posisjonen, slik at du husker 
hvilken det er når du redigerer under widgeter. 
Widgetposisjoner må ha unike navn. 

Plassering av widgetposisjonen Velger om widgetposisjonen vises i topp av layout, eller i 
bunn av layout. For å unngå problemer med «uendelig 
scrolling» for å komme til innholdet på eventuelle 
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undersider, vil widgetposisjonene som plasseres i topp 
kun vises på forsiden. 

Velg hvordan widgeter vises Angir om widgeter skal plasseres i kolonner (på linje), eller 
i rader (under hverandre). 

Velg posisjonens innholdsbredde Angir hvor bredt innholdet i widgetposisjonen får være. 
Fullbredde strekker seg fra venstre til høyre skjermkant, 
eller du kan velge layoutbredde/innholdsbredde. De to 
sistnevnte gir en bredde ut i fra det du valgte i fanen 
Hoved. 

Tittelstørrelse i denne 
widgetposisjonen 

Angir tittelstørrelse brukt for overskrifter i posisjonen. 

Tekstfarge(valgfri) Angir tekstfarge i widgetposisjonen. Om ingenting er 
valgt, vil tekstfargen være svart. 

Bakgrunn bak tekst(valgfri) Angir bakgrunnsfarge i widgetposisjonen. Om ingenting 
er valgt, vil bakgrunnen være hvit. 

Knapper Lar deg slette en widgetposisjon. 

Lar deg flytte widgetposisjonen for å endre 
rekkefølgen. 

 
Lar deg opprette en ny, egendefinert widgetposisjon. 
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Designmaler (avansert) 

Dine designmaler 

INNSTILLING GJØR HVA 

Velg designmal å aktivere 
Tilleggsvalg: Behold valgte sider. 

Lar deg velge en designmal å aktivere. Viser designmalene 
som er lagret på din nettside. 

Tilleggsvalg: Lar deg beholde sidene du har satt opp i One 
Page akkurat nå. Fjern haken om du ønsker å aktivere 
sidene som er satt opp i designmalen du aktiverer. 

Slett en designmal Lar deg velge å slette en lagret designmal permanent. 

Lagre designmal 

INNSTILLING GJØR HVA 

Helt ny designmal Lar deg lage en ny designmal basert på alle dine 
nåværende temainnstillinger. Gi designmalen et unikt 
navn (om du navngir designmalen likt som en som 
allerede eksisterer, vil den bli overskrevet). 

Oppdater en eksisterende mal Lar deg velge en eksisterende designmal, og overskrive 
den med dine nåværende temainnstillinger. 
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Eksporter eller importer designmaler 

INNSTILLING GJØR HVA 

Eksporter mine designmaler Viser en kode du kan kopiere for å lime inn i import-feltet 
på en annen nettside som bruker Sircon One. Koden 
inneholder alle lagrede maler.  

Importer designmaler Lar deg lime inn en kode hentet fra eksport-feltet på en 
annen nettside som bruke Sircon One. Trykk «Start 
import!» for å sette i gang importen. Du får 
tilbakemelding på om koden inneholdt gyldige 
designmal(er). 
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404 

404-siden er siden som vises når noen prøver å besøke innhold som ikke eksisterer på 
nettstedet. Dette skjer for eksempel om noen skriver inn en ugyldig lenke på din nettside, eller 
innholdet er slettet og derfor ikke finnes mer. 

INNSTILLING GJØR HVA 

Velg en WordPress-side å vise Lar deg velge en side å vise som 404-side, dersom du har 
en du ønsker å bruke.  

Dette vises på din 404-side. Du kan skrive inn ditt 404-innhold direkte i editoren her, 
dersom du ikke allerede har valgt en side du ønsker å 
bruke. 
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4. Blogg og undersider 

Som nevnt i introduksjonen om Sircon One, er temaet hovedsakelig tiltenkt «One 
Page»-nettsteder. Vi har likevel stor respekt for WordPress’ standard funksjonalitet, og 
har derfor også støtte for undersider og blogginnlegg.  

Vi kan anbefale at du bruker temaet Sircon One, også når du ønsker å vise frem 
blogginnlegg/nyheter og noen få undersider på ditt nettsted. Vi vil likevel nevne 
at vårt tema Sircon Express kan være mer egnet hvis hovedformålet med 
nettsiden er en ren blogg, nettside med mange innholdsnivåer eller nettbutikk. 

  

https://sircon.no/produkter/sircon-express/
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Hvordan bruke blogg i Sircon One 

Opprette blogginnlegg 

Som innlogget administrator finner du nettsideinnstillinger i bunnen av 
nettsiden. Der ligger følgende knapp: 

 

Ved trykk på knappen kommer du direkte inn der du kan opprette et nytt 
blogginnlegg. Les gjerne i vår generelle WordPress-manual dersom du er usikker 
på hvordan du gjør det når du lager et innlegg. 

Vise frem innlegg på nettsiden 

Det er 2 ulike måter å vise frem innlegg på. Fremgangsmåtene her baserer seg 
på at du befinner deg i WordPress kontrollpanel. Dersom du har logget inn på 
nettstedet, kommer du til kontrollpanelet via knappen i nettsideinnstillinger. 

 

Vis frem innlegg i en widgetposisjon i One Page 

Dette er den enkleste måten å vise frem blogginnlegg på.  

1. Naviger til Utseende -> Widgeter 
 

2. Se etter følgende widget: 
 

https://sircon.no/support/wordpress-brukermanual/
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3. Trykk på «Sircon latest posts feed» med venstre museknapp, hold inne og 
dra den i ønsket widgetposisjon. Posisjonen med navnet Headerposisjon 
kan anbefales. 
 

4. Gjør innstillingene du ønsker for hvordan innlegg skal presenteres, eller la  
de stå som de er. Dette kan endres i etterkant. 
 

 
Husk å lagre når du har gjort dine innstillinger 
 

Resultatet vil ligne på dette. Hvordan det ser ut avhenger selvfølgelig av 
innstillingene du gjorde, samt dine temafarger og dine innlegg. 
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Lag en dedikert blogg-/nyhetsside som en underside på nettstedet  

Krever noen flere steg enn metoden beskrevet over, men kan være en fin løsning 
om du ønsker en egen nyhetsside. Dette gjøres på følgende måte: 

1. Opprett to nye sider.  

Du kan kalle dem hva du vil, men her vil vi foreslå å gi dem tittelen «Forside» 
og «Blogg». Disse sidene trenger ikke å ha innhold, da de kun skal fungere for 
å vise innholdet bestemt for forside og blogg.  
 

2. Naviger til Innstillinger -> Lesing i kontrollpanelet.  

Finn valget «Forsidevisning», og velg «En statisk side». 

 
Den ene, tomme siden du opprettet velges som forside, og den andre 
velges for blogg. Med dette forstår WordPress hvor forsiden ligger, og hvor 
bloggsiden ligger. 
 
Husk å lagre endringen du har gjort. 
 

3. Naviger til temainnstillingene på Utseende -> Temainnstillinger.  

Åpne fanen kalt Topp. Se etter valget «Skru på automatisk generert 
toppmeny i One Page». Denne må du skru av for å kunne legge bloggen inn 
som en lenke i toppmenyen. Slik skal det se ut: 
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Husk å lagre etter du har gjort endringen. 
 

4. Naviger til slutt til Utseende -> Menyer. 

Hak av for siden du valgte som bloggside i steg 2, og trykk «Legg til i meny».  
 

 
Husk å lagre menyen etter du har gjort endringen. 
 

Dersom du har fulgt alle 4 punktene, vil resultatet bli noe i nærheten av dette 
(med dine valgte temafarger og dine innlegg) 

 



 

31 
 

Undersider i Sircon One 

Å opprette en underside er det samme som å opprette en side. Forklaring på det 
finner du her. Her får du forklaring på hvordan du kan bruke sider som 
selvstendige undersider i stedet for å legge dem i One Page. 

For å benytte en side som en egen visning, trenger du å gjøre den tilgjengelig i 
navigasjonsmenyen. 

1. Opprett siden du ønsker å bruke som egen visning 

Dette steget kan du hoppe over dersom du allerede har en side du ønsker å 
bruke. 

2. Naviger til Utseende -> Temainnstillinger 

Du skal åpne fanen Topp, hvor dine logo- og menyinnstillinger ligger. 

 

Bla deretter ned til du finner følgende valg: 
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Du skal endre dette valget til «Nei, jeg vil redigere menyen manuelt». Husk å 
lagre endringen før du går videre (du finner en lagre-knapp i bunnen av 
siden). 

3. Naviger til Utseende -> Menyer 

 
Velg siden du ønsker å legge til i menyen. Du finner oversikt over dine sider til 
venstre, der jeg har haket av for «Om oss». Trykk «Legg til i meny» når du har 
funnet siden du vil legge inn.  

Husk å lagre menyen etterpå. 

Spesialtilfelle 

Dersom siden du ønsker å ha som en egen visning allerede ligger i One Page, må du 
gå inn på Utseende -> Temainnstillinger, åpne fanen One Page og slette siden 
herfra.  

Du vil finne en slik knapp til høyre for hver valgte side i One Page:  
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5. Utvidelser 
I dette kapittelet vil vi beskrive utvidelser vi legger ved, eller anbefaler å bruke 
sammen med temaet. Utvidelser gir deg ekstra funksjonalitet utover det temaet 
tilbyr.  

Du står selvfølgelig også fritt til å søke blant WordPress’ utvidelser under valget 
utvidelser i sidemenyen. Temaet er kompatibelt med installasjon av eksterne 
utvidelser. Les mer om installasjon og bruk av utvidelser i vår generelle 
WordPress-manual. 

  

https://sircon.no/support/wordpress-brukermanual/
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Sircon Showcase 

Opprett og vedlikehold showcases med tilhørende slides. En showcase, eller er et 
slideshow om du vil, kan vise en til mange slides med enten bilde eller video. Når 
du har skapt en showcase, kan den legges direkte i en widgetposisjon ved bruk 
av widgeten Sircon Showcase. 

Du har Sircon Showcase installert og aktivert dersom du finner denne knappen i 
administratorpanelet på nettsiden 

 
 
Eller denne knappen i WordPress kontrollpanel: 

 

Guide til bruk av Sircon Showcase finner du på våre supportsider. 

Har du ikke Sircon Showcase, men ønsker å ta det i bruk? Kontakt oss på 
support@sircon.no 

  

https://sircon.no/support
mailto:support@sircon.no
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Sircon People 

Legg inn og administrer personer tilknyttet nettsiden eller virksomheten, og vis 
dem frem på nettsiden. For hver person kan du blant annet vise bilde, navn, tittel 
og kontaktinformasjon. Personer kan kategoriseres hvis de tilhører ulike 
avdelinger. 

Du har Sircon People installert og aktivert dersom du finner denne knappen i 
administratorpanelet på nettsiden 

 
 
Eller denne knappen i WordPress kontrollpanel: 

 

 

Guide til bruk av Sircon People finner du på våre supportsider. 

Har du ikke Sircon Showcase, men ønsker å ta det i bruk? Kontakt oss på 
support@sircon.no 

  

https://sircon.no/support
mailto:support@sircon.no
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Sircon Norge AS har i mange år og for mange kunder i det norske markedet blitt 
betrodd driftskritiske datatjenester, backup, webtjenester, epost, mobil og 

skytjenester samt webdesign, webutvikling og drift av webløsninger. 

Vi er akkredidert registrar og vi drifter eget datasenter. Vi overvåker alle tjenester 
24/7/365. Dette sikrer at vi kan ta ansvar for den totale webleveransen på en 

måte de færreste tilbydere i Norge idag har mulighet til. 

Sircon Norge AS er autorisert cPanel provider, VMWare vCloud provider, og 
godkjent lærebedrift. Bedriften er også medlem i organisasjonen Virke. Sircon 

Norge AS er et 100% norskeid selskap og har sin forretningsadresse i Trondheim. 

Sircon Norge AS, Org.nr: 992 432 152  
Adresse: Lade Teknopark, Stiklestadveien 1 

 7041 Trondheim.  
Tlf.: 07384 

https://sircon.no 

https://sircon.no/
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