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Forord
I denne manualen vil vi gi deg et nærmere innblikk i hva WordPress er og
hvordan du bruker WordPress i praksis.
I manualen finner du forklaringer og eksempler på bruk av standard WordPressfunksjonalitet. Dersom du ikke har brukt WordPress før, anbefales det at du leser
introduksjonen først.
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.

Enten du er helt ny eller har prøvd deg litt på WordPress før, håper vi du
har nytte av denne manualen. Husk at tid og litt tålmodighet er nøkkelen
til å lære seg noe nytt!
Manualen er skrevet av Sircon Norge AS, og er et resultat av mange års erfaring
med utvikling, bruk og opplæring i WordPress.
Savner du noe i manualen, eller ser noe som bør endres? Vi blir glade for innspill,
og tar gladelig imot tips slik at vi kan forbedre våre guider. Kontakt oss på
support@sircon.no.
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Om WordPress
WordPress er et Content Management System(CMS). På norsk oversetter vi ofte
og kaller det en publiseringsløsning eller publiseringssystem. Som navnet
antyder, er dette et verktøy man kan bruke for å administere og publisere
innhold. I denne sammenheng er det publisering av innhold på nett vi snakker
om.
WordPress er ikke den eneste publiseringsløsningen som finnes, det er tvert
imot mange å velge mellom. Det finnes flere andre fritt tilgjengelige CMS som for
eksempel Drupal og Joomla, og mange proprietære løsninger utviklet internt hos
leverandører av nettsider.
I skrivende stund er 51% av nettsteder over hele verden drevet av WordPress.
(Built With, 2016). Det er ikke tilfeldig, og det fører også med seg en hel del
fordeler. WordPress er bygget på åpen kildekode, og er et resultat av iherdig
innsats gjort av utviklere verden over. Dette fører med seg at
publiseringsløsningen kontinuerlig oppdateres og utvikler seg i takt med
webteknologien ellers. Oppdateringene gjøres tilgjengelig for deg, slik at du alltid
kan ha den nyeste versjonen av WordPress for ditt nettsted.
Alle med tilstrekkelige programmeringskunnskaper kan utvikle temaer og
utvidelser for WordPress. Det finnes svært mange utviklere med god
kompetanse på WordPress, til og med i et lite land som Norge.
Et WordPress-nettsted kan enkelt flyttes fra en leverandør til en annen, og du har
full frihet når du skal velge hvem som hjelper deg med funksjonalitet og design
på nettsiden.

Alle kan lære seg å administrere et WordPress-nettsted. Sett av litt tid, les
denne manualen og prøv i kontrollpanelet samtidig.
Når ønsket design og funksjonalitet er på plass, tilbyr WordPress et svært
intuitivt brukergrensesnitt for administrasjon av innholdet på nettsiden. Du
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trenger ikke å kunne kode eller ha betydelige tekniske ferdigheter for å lære deg
å styre et WordPress-nettsted.

Hva er et WordPress-tema?
WordPress tilbyr funksjonalitet for håndtering av innhold og samhandling med
databasen. Det meste av funksjonaliteten som er innebygget i WordPress ligger
usynlig under overflaten, foruten det visuelle kontrollpanelet man ser som
innlogget bruker. Det WordPress ikke gjør av seg selv, er å presentere nettstedet
visuelt. For den visuelle presentasjonen av nettstedet trenger man et tema.

Et WordPress-tema definerer nettstedets utseende, og hvordan innholdet
skal lastes og vises frem.
Det er helt nødvendig å bruke et tema for å kunne vise nettsiden for besøkende.
Ved en installasjon av WordPress følger det derfor med 2-3 standardtemaer
utviklet av teamet bak WordPress, i tillegg til at du kan søke opp og benytte gratis
eller betalte ferdig-tema. Det er også mulig å få skreddersydd et WordPress-tema
for et spesifikt nettsted. Sistnevnte krever programmeringskunnskaper og gjøres
av webutviklere, for eksempel når du avtaler design og utvikling av et nettsted
for WordPress.
Temaet har ansvar for en hel rekke ting, som for eksempel håndtering av
hvordan sider, innlegg, widgeter og menyer skal ordnes og plasseres. Farger,
fontvalg, størrelser, oppsett og effekter inngår her. Temaet må være bygget opp
på en slik måte at det er kompatibelt med WordPress, men designere og
temautviklere har stor frihet og få begrensninger på hva som kan skapes.

Designere og utviklere jobber ofte sammen når et unikt WordPress-tema
skal lages.
På grunn av at temaet spiller en så sentral rolle for hvordan nettsiden skal se ut,
vil det følgelig bli store forandringer dersom du skifter tema. Nettsiden kan se
helt annerledes ut enn den gjorde ved bruk av det forrige temaet. Alt innhold vil
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derimot fortsatt eksistere, siden dette håndteres av WordPress og er lagret i
databasen. Fordi innholdet bevares, er det trygt å få nettsiden re-designet
dersom behovet skulle oppstå i fremtiden.

Hva er en utvidelse/plugin?
Når det oppstår et behov for ekstra funksjonalitet til nettsiden er det ikke alltid
naturlig at dette er en del av temaet. For hva hvis viktig ekstra funksjonalitet
ligger i temaet du bruker, og du vil skifte tema?
Utvidelser tilbyr ekstra funksjonalitet, og kan benyttes uavhengig av hvilket tema
du bruker. De er installert og aktivert for seg selv i din WordPress.
En utvidelse har som regel en avgrenset oppgave, og den kan være så mangt:
Kontaktskjema, nyhetsbrev, nettbutikk, slideshow, integrasjon med sosiale
medier og mye, mye mer.

Utvidelser kan skapes for alle tenkelige formål.
På samme måte som med temaer finnes det mange tilgjengelige gratis og betalte
utvidelser for WordPress, og de kan installeres direkte i kontrollpanelet.
Også utvidelser kan skreddersys etter ønske og behov. Når du bestiller eller
avtaler utvikling av et skreddersydd nettsted, vil som regel webutvikler ta ansvar
for hva som skal være deler av temaet, og hvilken funksjonalitet som bør utvikles
i form av utvidelser. Utvidelser kan også utvikles på et senere stadie, når behov
for ny funksjonalitet oppstår.
Det kan være lurt å kontakte oss i Sircon dersom du har spørsmål eller ønsker
råd angående valg av utvidelser og ekstra funksjonalitet.
Les mer om hvordan du installererer utvidelser.
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Introduksjon
Før vi går nærmere på redigering av innholdet i kontrollpanelet, er det nyttig å
kjenne til hvordan WordPress fungerer på et overordnet plan. Vi tar en nærmere
titt på standard innholdstyper i WordPress.

Innholdstyper
Innlegg og sider
Innlegg og sider brukes for å legge inn tekstlig innhold, bilder eller andre
mediefiler. Typisk vil både et innlegg og en side ha en egen adresse bak
domenenavnet, for eksempel lik dette:

firmanavn.no/min-forste-side
Av dette forstår vi at sider og innlegg har sitt eget sted på nettstedet, og kan
være separert fra forsiden på nettstedet. Sider og innlegg følger som regel
samme layout som resten av nettstedet, for eksempel er ofte
navigasjonsmenyen tilgjengelig fra alle visninger.
Nå er vi så langt at vi vet at både innlegg og sider kan vise tekst, bilder eller andre
typer innhold. Før vi rekker å oppnå forvirring, er det viktig å klargjøre hva som
er forskjellen på innlegg og sider.
Innlegg er ment for å brukes som blogginnlegg eller nyhetssaker. I de fleste temaer
er innlegg derfor organisert i arkiv, og kan kategoriseres. Normalt kan du velge å
vise de siste innleggene på forsiden av nettstedet. For innlegg er
publiseringsdato, kategori og forfatter ofte oppgitt i innlegget. Det er ikke vanlig
å lage lenker til innlegg i navigasjonsmenyen, men de vises ofte i en
«innleggsfeed», for eksempel i et arkiv eller på forsiden. Innlegg tilbyr også et
kommentarfelt hvor besøkende kan legge igjen en kommentar (denne
funksjonen kan skrus av).
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Innlegg er nyhetssaker. Det betyr at de er veldig aktuelle når de
publiseres, men kanskje ikke like aktuelle på et senere tidspunkt.
Sider er ment for å brukes når du skal legge inn statisk innhold på nettstedet. Det
vil si innhold som alltid er aktuelt, for eksempel informasjonssider, «Om oss»side, prislister eller det som måtte være viktig å ha tilgjengelig til enhver tid på
ditt nettsted. Det er vanlig å la sider være klikkbare lenker i navigasjonsmenyen.

Sider er informative undersider på nettstedet. Dette er innhold som alltid
er aktuelt, og derfor ofte legges som lenker i navigasjonsmenyen.
Klar for å komme i gang? Se forklaringer på hvordan du lager en side eller
et innlegg.

Menyer
Med «menyer» mener vi områder hvor klikkbare linker for navigering finnes på
nettsiden. Sannsynligvis benytter du deg av menyer på de fleste nettsider du
besøker. La oss titte på en meny:

Menyen ovenfor ligger på vår nettside, og tillater navigering til ulike områder på
nettsiden. Hver lenke henviser til enten direkte til en spesifikk side, eller åpner en
undermeny med flere lenker (drop-down). Uansett hvor på nettstedet du befinner
deg, er menyen alltid synlig slik at du kan finne frem til annet innhold.
Det er mulig å ha flere menyer på et nettsted. Noen temaer har flere
menyposisjoner. I hver menyposisjon kan man hekte på en meny.
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På våre nettsider har vi to menyposisjoner i topp. Den øverste menyposisjonen
inneholder én meny, og den nederste inneholder en annen.
Hver link i en meny leder til et spesifikt sted, vanligvis en side internt på
nettstedet. For å kunne sette inn lenker til undersider i en meny på nettstedet,
må sidene man ønsker å lenke til være opprettet først.
Klar for å komme i gang? Se forklaring på hvordan du redigerer menyer.

Mediefiler
Med mediefiler menes bilder, lydfiler, pdf-filer, video, og andre filtyper du kunne
tenke deg å ha tilgjengelig på ditt nettsted.
La oss bruke et bilde som eksempel. For at du skal kunne vise frem et bilde på
nettstedet, må dette bildet være tilgjengelig på nett. WordPress tilbyr opplasting
av dette bildet til mediebiblioteket. Da blir bildet lagret på serveren hvor ditt
nettsted ligger, slik at det kan plasseres på nettsiden og vises frem for
besøkende.
De fleste tenkelige filtyper er mulig å laste opp i mediebiblioteket på din
WordPress. Vær imidlertid oppmerksom på at det er de vanlige bilde-, lyd- og
video-formatene som kan vises frem direkte på nettsiden. Laster du opp en PDF
og setter den inn på en side, vil denne opprettes som en klikkbar link og åpnes i
et eget vindu.
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Widgeter
Widgeter er ulikt type innhold som kan plasseres i widgetposisjoner. En
widgetposisjon er som regel en fast plassering i nettsidens layout(temaet), og
den kan inneholde alt fra ingen til mange ulike widgeter.
WordPress tilgjengeliggjør mange ulike widgeter som standard. Installasjon av
utvidelser kan i noen tilfeller gi deg widgeter tilknyttet den spesifikke utvidelsen.
Noen temaer har også egne widgeter som kan plasseres i de tilgjengelige
widgetposisjonene.

Men dette ble vel litt abstrakt, hva er en widget? Hvorfor, og hvordan skal
jeg dra nytte av dem?
Som vi tidligere har snakket om, er det vanlig at for eksempel navigasjonsmenyer
er tilgjengelig på samme sted, uavhengig hvilken del av nettstedet du besøker.
Enten du viser en underside eller et blogginnlegg på nettsiden, er menyen alltid
tilgjengelig på samme sted.
Men hva hvis du trenger at mer informasjon følger med på alle deler av
nettstedet? Det er ikke nødvendigvis alt som passer inn i en meny. For eksempel
er det mange som ønsker å ha sitt firmanavn, adresse og kontaktinfo lett
tilgjengelig i bunnen av nettsiden. Søkefelt, lenke til sosiale medier er også
eksempler på ting som ofte bør være tilgjengelig på alle deler av nettstedet.
Ta Sircons nettside i betraktning igjen. I bunnen av nettsiden vil du finne denne
seksjonen, helt uavhengig av hvilken del av nettstedet du er på:
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Ovenfor ser du en fast seksjon i layouten, som inneholder en blanding av logoer,
tekst og lenker. Denne er alltid tilgjengelig.
Det er nettopp i disse tilfellene vi trenger widgetposisjoner hvor vi kan plassere
widgets. En widgets kan være en ren tekstboks, det kan være egendefinerte
menyer, et søkefelt, sosiale medier og mye, mye annet. Det er fritt frem å legge
inn mange ulike widgeter i én og samme widgetposisjon, slik at man kan sette
sammen ulike typer innhold på et og samme sted. Noen få klikk, og du har
oppdatert en seksjon som vises på alle delene av ditt nettsted! Widgetene kan
også tas vekk eller endres når som helst.

Widgetposisjoner er faste områder i nettstedets layout. Hvis du legger en
widget i en widgetposisjon, vil innholdet av widgeten vises der
widgetposisjonen er plassert.
Klar for å komme i gang? Forklaring på redigering av widgeter og
widgetposisjoner finner du her.
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Praktisk bruk – Kom i gang!
Logge inn
Når du har fått tilsendt innloggingsinformasjon til din WordPress, er
innloggingen en enkel prosedyre. Ditt domenenavn, etterfulgt av /wp-admin er
adressen du vil skrive inn i nettleserens adresselinje.

Eksempel
Hvis mitt domene er

firmanavn.no
er innloggingen til mitt kontrollpanel tilgjengelig på

firmanavn.no/wp-admin

Ved å besøke webadressen, får du følgende visning:
I dette skjemaet kan du skrive inn ditt
brukernavn/e-post og ditt passord på
nettstedet. Trykk deretter på den blå
knappen for å logge inn.
Huk gjerne av «Husk meg» om du er på
din egen datamaskin.
Dersom du har glemt ditt passord, følger
du lenken «Mistet passordet ditt?».
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Kontrollpanelet
Når du logger inn på nettstedet, vil du i de fleste tilfeller bli omdirigert til
kontrollpanelet. Er du innlogget som administrator på en enkel WordPress uten
ekstra utvidelser, kan det se slik ut:

Kontrollpanelets deler
•

Toppmenyen
Toppmenyen inneholder snarveier til relevante ting for deg som
administrator. Ikonet som ligner på et hus lar deg bytte til visningen av
selve nettsiden. «Legg til» gir deg snarveier til innlegging av for eksempel
sider eller innlegg.

•

Venstre sidemeny
Venstre sidemeny lar deg navigere mellom de ulike delene av
kontrollpanelet, avhengig av hva du ønsker å administrere. Aktivt valg har
en annen bakgrunnsfarge enn de andre valgene.

•

Høyre innholdsfelt
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Det store feltet til høyre viser innholdet på den valgte delen av
kontrollpanelet. Denne vil endre seg for valgene du tar i den venstre
sidemenyen.

Kontrollpanelets gjentakende elementer
Lagre nytt innhold eller endringer
Knappen for å lagre, publisere og oppdatere innhold har samme farge og stil
over alt. Teksten på knappen er beskrivende og varierer med konteksten den
står i, men du kan kjenne den igjen på fargen:

Vise nettsted/kontrollpanel
Du kan alltid bytte mellom kontrollpanelet og visning av nettsiden ved å trykke
på knappen helt oppe i venstre hjørne. Knappen inneholder tittelen på ditt
nettsted, og et ikon som indikerer hvor knappen fører deg.
Når du er inne på kontrollpanelet ser den slik ut:
Når du viser nettsiden ser den slik ut:
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Nettstedsinnstillinger
Ved trykk på innstillinger kommer du inn på en del hvor du kan administrere
alle overordnede innstillinger på nettstedet.
Siden det er mange typer innstillinger, er disse ordnet i en undermeny som
vises når du trykker på innstillinger. Første element i undermenyen er det som
vises først, og du kan navigere til de andre ved å trykke på dem.

Fordi WordPress skal være fleksibelt nok til å oppfylle de fleste tenkelige behov,
vil du oppleve at det er mange innstillinger som kan endres på. Du vil kanskje
heller ikke forstå hva alle valgene gjør i praksis, men her er det ingen fare: Du
kan la det stå som det er.

Standardinnstillingene er trygge å bruke, og du bør bare endre på det du
vet at du ønsker å ha annerledes.
Videre følger en forklaring på innstillingene og hva de betyr for deg.
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Generelt
INNSTILLING

GJØR HVA

KAN DU ENDRE?

Nettstedstittel

Bestemmer tittelen på ditt nettsted.

Ja, dersom nettstedstittelen
ikke samsvarer med navnet
på nettstedet.

Slagord

Bestemmer slagordet (beskrivelsen)

Ja, dersom slagordet ikke

for nettstedet.

samsvarer med hvordan du
vil beskrive nettstedet.

WordPress-adresse

Lokasjonen (nettadressen) hvor

Nei, denne bør du normalt

WordPress-installasjonen ligger.

ikke endre.
Standardinnstillingen er
riktig. Den er ment for å
være tilgjengelig for de som
eventuelt flytter WordPressinstallasjonen til en annen
lokasjon, og ikke noe
vanlige nettstedseiere
normalt gjør.

Nettstedsadresse

Lokasjonen(nettadressen) nettsiden

Nei, denne bør du ikke

faktisk nås på.

endre. Henger sammen
med grunnen for punktet
over.

E-postadresse

E-post-adressen alle

Ja, hvis e-postadressen ikke

nettstedsrelaterte e-poster går til (for

samsvarer med den som

eksempel ny brukerregistrering,

bør motta slik e-post.

tilgjengelige oppdateringer m.m)

Medlemskap

Bestemmer hvorvidt alle kan

Ja, dersom du ønsker at

registrere seg som bruker av

registrering av brukere på

nettstedet eller ikke.

nettstedet skal være fritt.
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Standardrolle for ny
bruker

Bestemmer hvilken rolle (og dermed

Ja, men med omhu. Om du

rettigheter) nye brukere får som

tillater at alle kan registrere

standard på nettstedet.

seg (punkt over), bør du
beholde standardrollen
som abonnent.

Tidssone

Valg av by i samme tidssone som

Ja, hvis valgt tidssone ikke

deg, slik at dato og tid blir riktig i

stemmer.

forhold til tiden der du er.

Datoformat

Valg av hvordan datoer presenteres

Ja, dersom du ønsker et
annet datoformat.

Tidsformat

Valg av hvordan timer og minutter

Ja, dersom du ønsker

presenteres.

annen presentasjon av
timer og minutter.

Uken starter på

Hvilken dag uken starter på

Som regel unødvendig å
endre.

Nettstedsspråk

Valg av nettstedets språk (norsk,

Ja, dersom språket ikke

engelsk eller andre).

samsvarer med språket du
vil benytte på nettstedet, er
det naturlig å skifte.
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Skriving
INNSTILLING
Formattering

GJØR HVA
-

Aktiverer/deaktiverer

KAN DU ENDRE?
Ja

omgjøring av smilefjes til
ikoner
-

Aktiverer/deaktiverer
retting av ugyldig
nøsting i formattering

Standardkategori for
innlegg

Standardformat for
innlegg

Setter hvilken kategori som skal

Ja, dersom du ønsker en annen

brukes som standard for

kategori som standard (må være

innlegg, dersom ingen kategori

opprettet under Innlegg ->

er valgt.

kategorier først).

Velger hvilken innleggsmal som

Ja, men dersom du ikke bruker

brukes som standard for nye

et tema som støtter

innlegg. Valget har kun betydning

innleggsmaler vil ikke endringen

for et fåtall temaer som støtter

ha betydning.

ulike innleggsmaler.

Publiser med e-post

Oppsett for publisering til

Sjelden relevant å sette opp.

WordPress via å sende e-post.

Hvis du vurderer å sette opp en

Tillater at alle e-post sendt til

slik løsning, husk på at alle e-

oppsatt e-postadresse

poster sendt vil bli publisert!

publiseres umiddelbart på
nettstedet. Følg anvisningene.

Oppdateringstjenester

Før opp URL-adresser til

Nei, du trenger ikke det. Ikke

oppdateringstjenester som skal

relevant for mange. Se

ha beskjed når et nytt innlegg

WordPress Codex for mer

blir publisert.

informasjon.
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Lesing
INNSTILLING

GJØR HVA

KAN DU ENDRE?

Forsidevisning

Bestemmer hva som skal vises

Ja, velg gjerne om du ønsker å

på forsiden, statisk side eller

vise dine siste innlegg, eller en

siste innlegg.

statisk side på forsiden. (Bruker du
et skreddersydd tema med egen
forsidevisning er det ikke nødvendig
å endre.)

Innleggssidene viser
maksimalt

Velg antall innlegg å vise på

Ja, dette kan du endre til det

hver side. Gjelder både for

antallet innlegg du ønsker å vise

innlegg som vises på forsiden,

per side. Et veldig høyt antall er

arkivsider, kategorisider og

ikke å anbefale, det kan gjøre

lignende. (Kan også påvirke

nettsiden treg å laste.

antall produkter per side i
nettbutikk)

Atom og RSS-strømmer Antall saker å vise for Atom- og Ja, du kan endre antallet, men det
viser de nyeste
RSS-strømmer.
vil ikke ha betydning hvis du ikke
benytter Atom/RSS-strømmer.

For innlegg og sider i
Atom- og RSS-strøm,
vis

Vise hele teksten eller et

Ja, dette kan du endre. Det vil ikke

sammendrag på saker i Atom-

ha betydning dersom du ikke

og RSS-strømmer.

benytter Atom-/RSS-strømmer

Synlighet for
søkemotorer

Velger om søkemotorer skal

Ja, denne kan endres, men vær

indeksere nettstedet eller ikke.

oppmerksom på at å skru dette

Dersom du haker av for å be

på medfører at du ikke får treff i

søkemotorer om å ikke

søkemotorer som f.eks Google.

indeksere nettstedet, vil

Ta vekk haken dersom du ønsker

nettsiden ikke dukke opp i søk

treff i søkemotorer!

på f.eks Google.
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Diskusjon
INNSTILLING
Standard innlegg- og
sideinnstillinger

GJØR HVA
-

-

KAN DU ENDRE?

La WordPress prøve å sende

Ja.

varsel til eksterne

(Dersom du skrur av

nettsteder/blogger som er lenket

kommentarer trenger

i et innlegg.

du ikke å bruke tid på

Tillat lenkevarsel fra andre

resten av innstillingene

nettsteder/blogger når de linker

for diskusjon.)

til deg.
-

Skru av/på kommentarfunksjon
for sider og innlegg.
Obs! Mange temaer har kun
kommentarfunksjon for innlegg,
ikke for sider.

Andre
kommentarinnstillinger

Varsle meg på e-post
når

Ulike valg for hvem som kan kommentere

Ja

og hvordan kommentarer vises.

-

Noen kommenterer et innlegg

Ja, dersom du ønsker å

-

En kommentar ligger til

slippe å motta e-post

moderering

for hver slik hendelse
er det anbefalt å skru
dette av.

Før en kommentar
vises

Skru av/på om kommentarer alltid må

Ja

godkjennes av deg før de vises, skru
av/på om forfatteren får godkjent
kommentaren automatisk hvis de har fått
godkjent en tidligere.

Moderering av
kommentarer

Tillater innlegging av ord i kommentar

Ja, skriv gjerne inn ord

eller IP-adresser som automatisk skal

eller IP-adresser som

holdes igjen for moderasjon.

du ønsker å gå
gjennom før
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kommentaren
publiseres.

Svarteliste for
kommentarer

Tillater innlegging av IP-adresser eller ord

Ja, du kan skrive inn

hvor kommentaren automatisk merkes

dersom du vet om ord

som useriøs, og ikke blir publisert.

eller IP-adresser hvor
kommentaren ikke skal
slippe gjennom i det
hele tatt.

Avatarer

Innstillinger for avatarer (bilder) i

Ja, du kan skru av/på

kommentarer gitt av andre.

avatarer og endre
standardavatar for
kommentarer.

Media
INNSTILLING

GJØR HVA

KAN DU ENDRE?

Miniatyrbildestørrelse

Setter størrelse for miniatyrbilder (i

Ja, men endringene

bildepunkter/piksler).

påvirker kun nye bilder

Skrur av/på beskjæring(klipping) til

som lastes opp. Bilder

eksakte dimensjoner.

du har lastet opp
tidligere vil ikke bli
endret.

Medium størrelse

Setter maks bredde og maks høyde for

Ja, samme som over.

bilder med medium størrelse. Bildet
beholder sine naturlige dimensjoner.

Stor størrelse

Samme som over, bare for bilder av

Ja, samme som over

størrelsen stor.
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Laste opp filer

Setter om bilder/mediefiler skal

Ja, men det er anbefalt

organiseres i mapper per måned/år

å ha denne skrudd på.

INNSTILLING

GJØR HVA

KAN DU ENDRE?

Vanlige innstillinger

Setter URL-struktur for innlegg og sider

Ja, men anbefalt valg er

på nettstedet.

innleggsnavn, fordi

Permalenker

det er lettere å huske
og søkemotorer fanger
opp nettstedets
oppbygging bedre.

Valgfritt

Setter egen prefiks for kategori og

Ja, dersom du vil at

stikkord

kategorier og stikkord
skal ha annen
permalenke.
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Lag en side
Se punktet logg inn om du ikke er innlogget i kontrollpanelet allerede.
Les gjerne introduksjonen til innlegg og sider for en innføring i hvordan sider og
innlegg fungerer, og hva som er forskjellen på dem.
I kontrollpanelet leter du opp følgende knapp i venstre sidemeny:

Ved klikk på knappen, blir den markert som aktiv, og etterfulgt av to valg:
-

Alle sider. Viser alle sider som finnes på nettstedet fra før. Hver side kan
redigeres ved å trykke på siden i listen

-

Legg til ny. Oppretter en ny, tom underside.

Over ser du en ny, tom side. Alle felter er frivillige, men det anbefales at du i alle
fall gir siden en tittel (øverste felt) før du trykker den blå publiser-knappen til
høyre. Dette fordi det blir enklere å finne den igjen senere, og fordi permalenken
til siden opprettes ved første publisering.
Du kan endre og legge til innhold på sider når som helst ved å navigere til Sider > Alle sider. Trykk på tittelen til siden du ønsker å redigere.
Neste side er egenskapene til en side forklart nærmere.
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Egenskapene til en side
TYPE

GJØR HVA

Tittel

Overskriften/tittelen på siden. Vises som regel i topp av
siden, og brukes i permalenken.

Innhold

Når man oppretter eller redigerer en side, finnes en
visuell editor. Her legges innholdet man ønsker å vise på
siden, enten det er tekst, bilder, lydfiler, lenker eller
annet.
Se etter knappeikonene som indikerer hvordan du kan
formattere tekst og bilder, legge inn lenker og lignende.

Publiseringsalternativer

-

Status: Kladd eller publisert (kladd vises bare for
administrator/redaktør på nettsiden)

-

Synlighet: Offentlig, passordbeskyttet eller privat

-

Publiser: Standard umiddelbart, men kan endres
f.eks til å publiseres senere

-

Revisjoner: Dersom du redigerer en side som
allerede eksisterer, finner du tidligere revisjoner
her. Siden kan altså tilbakestilles til en tidligere
revisjon

Notat: Du trenger ikke å redigere
publiseringsalternativene, de er valgfrie. Gjør du ingenting
med dem, vil siden bli publisert som normalt når du
trykker på «Publiser»-knappen.

Sideattributter

-

Forelder: Valgfri. For noen nettsider med mange
undersider, ønsker man å strukturere sidene i
flere nivåer. For eksempel at man har undersider
til en spesifikk side. Dersom siden naturlig hører
til en overordnet side, kan du velge den
overordnede siden som forelder. Overordnede
sider trenger ikke forelder.

-

Rekkefølge: Valgfri. Angir rekkefølgen på siden i
forhold til andre sider. Brukes sjelden, fordi man
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selv kan bestemme rekkefølgen direkte i
navigasjonsmenyer.

Fremhevet bilde

Valgfri. Du kan laste opp et fremhevet bilde som
illustrerer sidens innhold. Dette vil normalt vises i topp av
siden, men forskjellige temaer kan håndtere dette ulikt.

Andre egenskaper

Egenskapene listet over blir som hovedregel håndtert
veldig likt av alle temaer. For andre egenskaper: Titt opp i
høyre hjørne, så finner du en knapp som heter
«Visningsinnstillinger». Der kan du velge flere egenskaper
som kan settes for siden. Husk på at temaer håndterer
informasjon om siden ulikt, og ikke alle temaer viser for
eksempel sidens forfatter eller tilpassede felt.
Dersom du har et skreddersydd tema eller ekstra
utvidelser på din WordPress, kan det hende at sider for
deg har enda flere egenskaper enn de som er listet opp
her. Mange kan være forklart, men er du usikker kan du
prøve dem ut og trykke «Forhåndsvis endringer» i
«Publiser»-boksen for å se hva de gjør.

26

Skriv et innlegg
Se punktet logg inn om du ikke er innlogget i kontrollpanelet allerede.
Les gjerne introduksjonen til innlegg og sider for en innføring i hvordan sider og
innlegg fungerer, og hva som er forskjellen på dem.
I kontrollpanelet leter du opp følgende knapp i venstre sidemeny:

Ved trykk på knappen blir den markert som aktiv, og etterfulgt av 4 valg:
-

Alle innlegg. Viser alle innlegg som er lagret fra før. Hver side kan
redigeres ved å trykke på det i listen som kommer opp.

-

Legg til nytt. Lar deg opprette et nytt innlegg.

-

Kategorier. Redigering av kategorier for innlegg.

-

Stikkord. Redigering av stikkord for innlegg.

Over ser du et nytt, tomt innlegg. Alle felter er frivillige, men det anbefales at du i
alle fall gir innlegget en tittel (øverste felt) før du trykker den blå publiserknappen til høyre. Dette fordi det blir enklere å finne den igjen senere, og fordi
permalenken til innlegget opprettes ved første publisering.
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Egenskapene til et innlegg
TYPE

GJØR HVA

Tittel

Overskriften/tittelen på innlegget. Vises som regel i topp
av innlegget, og brukes i permalenken.

Innhold

Når man oppretter eller redigerer et innlegg, finnes en
visuell editor. Her legges innholdet man ønsker å vise,
enten det er tekst, bilder, lydfiler, lenker eller annet.
Se etter knappeikonene som indikerer hvordan du kan
formattere tekst og bilder, legge inn lenker og lignende.

Publiseringsalternativer

-

Status: Kladd eller publisert (kladd vises bare for
administrator/redaktør på nettsiden)

-

Synlighet: Offentlig, passordbeskyttet eller privat

-

Publiser: Standard umiddelbart, men kan endres
f.eks til å publiseres senere

-

Revisjoner: Dersom du redigerer et innlegg som
allerede eksisterer, finner du tidligere revisjoner
her. Innlegget kan altså tilbakestilles til en tidligere
revisjon

Notat: Du trenger ikke å redigere
publiseringsalternativene, de er valgfrie. Gjør du ingenting
med dem, vil innlegget bli publisert som normalt når du
trykker på «Publiser»-knappen.

Kategorier

I boksen for kategorier finner du alle kategorier som
allerede eksisterer, samt mulighet for å legge til en ny
kategori.
Et innlegg kan legges i en eller flere kategorier.
Kategorier har egne arkiver. Det vil si en egen feed som
viser alle innlegg tilhørende kategorien.
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Stikkord

Du kan skrive inn stikkord som beskriver innleggets
innhold. I tillegg kan du velge fra stikkord du har brukt
før. Stikkord er en annen måte å «kategorisere» innlegg
på.
Stikkord kan ha egne arkiver, det vil si en egen feed som
viser alle innlegg som inneholder et spesifikt stikkord.

Fremhevet bilde

Valgfri, men vanlig å bruke for innlegg. Du kan laste opp
et fremhevet bilde som illustrerer innleggets innhold.
Dette vil normalt vises i på arkivsidene og i topp av
innlegget, men forskjellige temaer kan håndtere dette
ulikt.

Andre egenskaper

Egenskapene listet over blir som hovedregel håndtert
veldig likt av alle temaer. For andre egenskaper: Titt opp i
høyre hjørne, så finner du en knapp som heter
«Visningsinnstillinger». Der kan du velge flere egenskaper
som kan settes for siden. Husk på at temaer håndterer
informasjon om siden ulikt, og ikke alle temaer viser for
eksempel sidens forfatter eller tilpassede felt.
Dersom du har et skreddersydd tema eller ekstra
utvidelser på din WordPress, kan det hende at sider for
deg har enda flere egenskaper enn de som er listet opp
her. Mange kan være forklart, men er du usikker kan du
prøve dem ut og trykke «Forhåndsvis endringer» i
«Publiser»-boksen for å se hva de gjør.
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Legge inn innhold i sider og innlegg
Som nevnt i egenskapene til sider og egenskapene til innlegg, finnes det en
egen editor for å legge inn innholdet. Det er sannsynlig at du vil kunne møte en
slik editor andre steder i kontrollpanelet også, for eksempel i andre
innleggstyper. Editoren fungerer likt alle steder.
Når du oppretter en ny, eller redigerer en eksisterende side eller innlegg, kan du
fylle inn ulikt innhold i følgende seksjon:

Dette er en visuell editor. Legg merke til at det ligger en rad med knapper øverst,
etterfulgt av et tekstfelt.
Knappene i raden har lignende utseende og funksjon som andre program for
tekstbehandling. Du kan kanskje kjenne igjen noen ikoner allerede.
Du kan begynne å skrive inn tekst i tekstfeltet med en gang.

Husk alltid å lagre når du har gjort endringer. Hvis innholdet ikke er klart
til å publiseres kan du lagre som kladd, ellers er det den blå «Publiser»
eller «Oppdater»-knappen du vil trykke på.
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Formattering av innhold

Om du ønsker å formattere teksten, for eksempel endre størrelse og plassering,
kan du markere teksten du ønsker å endre på.

Når teksten er markert kan du trykke på en av ikonene i knapperaden over for å
formattere teksten. Holder du musepekeren over et ikon vil du få en forklaring
på hva det betyr, for eksempel ikonet
dette tilfellet trykker på nettopp

som står for fet skrift. La oss si at vi i

.
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Resultat som forventet? Prøv deg gjerne frem med ulike knapper, du får
nemlig en god indikasjon på hva som skjer direkte i den visuelle editoren
(som i dette tilfellet hvor teksten vi markerte ble fet).

Legge inn bilder
Ved hjelp av denne knappen kan du plassere bilder (og andre
mediefiler) direkte inn i innholdet.
Trykk på knappen fører til at et nytt vindu åpnes, hvor du kan laste opp filer fra
din datamaskin i fanen «Last opp filer», eller velge allerede opplastede bilder i
fanen «Mediebibliotek».
I mitt eksempel har jeg trykket på fanen «Mediebibliotek», og får umiddelbart
opp mediefiler som er lastet opp tidligere.
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Du kan velge ett eller flere bilder. Valgt bilde indikeres av blå ramme rundt bildet.
Legg spesielt merke til bildeinnstillingene til høyre. Alle disse er valgfrie, og du
behøver ikke endre på noe som helst med mindre du ønsker det.
Det kan være nyttig å titte på «Lenk til» og «Størrelse». Du kan nemlig gjøre bildet
til en klikkbar link, og du kan bestemme hvilken størrelse bildet skal ha når det
legges inn i innholdet.
Har du valgt bilde(r), og gjort de innstillingene du ønsker? Se etter den blå
knappen nede til høyre, «Sett inn på side». Ved trykk på knappen kommer du
tilbake til editoren.
Slik ble det i eksempelet:
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Bildet lagt inn her kan også formatteres. Trykk på bildet gir deg valg for
oppstilling, samt et blyant-ikon som kan brukes for å redigere bildet.

Legge inn bildegalleri
Ved hjelp av denne knappen kan du plassere bilder direkte
inn i editoren for innhold. Dette gjelder også for gallerier.
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Trykk på knappen viser et nytt vindu, og denne gangen trykker du «Lag galleri»
helt til venstre (se bilde).

Du velger bildene du vil bruke ved å klikke på dem, eller du kan bytte til fanen
«Last opp filer» dersom du ikke allerede har lastet dem opp.
Når du har valgt bildene du vil bruke (se de som er markert med hake), kan du
trykke den blå knappen «Lag et nytt galleri».
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Trykk på knappen fører deg til neste side, hvor du kan organisere rekkefølgen på
bildene i galleriet, velge kolonneantall, størrelse på bilder og hva de skal lenke til.

Som med vanlige bilder, er det også innstillinger i høyre sidebar for galleriet.
Disse er her også valgfri, men det kan være nyttig å se på. Antall kolonner og
størrelse kan ha betydning for hvordan galleriet ser ut.
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Når du har gjort innstillingene du ønsker, kan du se nede til høyre etter knappen
«Sett inn galleri». Trykk på denne knappen legger galleriet inn i editoren.

Merk at alle temaer håndterer og viser frem gallerier forskjellig, og det er
ikke helt sikkert at galleriet vil bli som i eksempelet her.
Tips 1: Størrelsen miniatyrbilde fungerer ofte best for bildegallerier, da
disse blir beskjært til samme høyde- og breddeforhold.

Tips 2: Velger du mediefil som lenke, vil mange temaer tolke dette som
at trykk på bildet skal vise en pop-up eller «lightbox» med bildet. Lurt
tips hvis du vil at bildet skal vises i større versjon når noen klikker på det.
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Kommentarer
Kommentarer er en standardfunksjon i WordPress, som kan skrus av og på i
innstillingene. Kommentarer brukes som regel for innlegg, men noen temaer kan
også tillate kommentarer på sider.
Når du er innlogget i kontrollpanelet, finner du følgende knapp i venstre sidebar:

Ved trykk på denne knappen, får du opp en oversikt over alle kommentarer.
Nyeste kommentar kommer øverst. Hver kommentar viser forfatter, kommentar,
hvilket innlegg det er kommentert på og dato for kommentaren.

Hold musepekeren over kommentaren for å få opp redigeringsvalg. Eksempel:

Se også beskrivelsen av innstillinger for kommentarer
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Redigere menyer
Når du er innlogget i kontrollpanelet, finner du følgende knapp i venstre
sidemeny:

Ved klikk vil denne vise en liste av lenker under seg. Du vil trykke på Menyer. Da
kommer du inn på følgende side:

Visningen over tillater deg å redigere menyer i din WordPress. I eksempelet her
ligger det allerede lenker i en meny, og menyen er festet på to temaplasseringer.

Tips: Lag innholdet før du legger det i menyen. Sider som ikke er
opprettet ennå, vil ikke være tilgjengelig som et valg i menyen
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Enkel menyredigering, steg for steg
-

Velg menyen du vil redigere (eller lag en ny)

-

Hak av sider du vil inkludere, og trykk «Legg til i meny». De vil da dukke opp
i visningen beskrevet i neste punkt.
Tips: Velg «Vis alle» eller «Søk» dersom du ikke finner siden du vil legge inn

-

Gi menyen et navn dersom den ikke har det fra før. Rekkefølgen på
menyelementene kan endres ved å trykke på det du vil flytte, og dra det til
ønsket posisjon.
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-

Velg innstillinger for menyen. Dersom du velger «Legg til sider automatisk»,
vil alle nye sider som opprettes automatisk legge seg i menyen.
Temaplasseringer er noe temaet tilbyr, og kan være alt fra én til mange
plasseringer. Du må hake av for temaplasseringer dersom du ønsker å vise
menyen i layouten på nettstedet.

-

Husk alltid å lagre menyen når du har gjort endringer

Tips: Du kan opprette så mange menyer du vil. Det er kun menyene som settes
i temaplasseringer som vises automatisk på nettstedet, og hver temaplassering
viser bare én meny om gangen. Andre menyer kan for eksempel legges inn som
widget i widgetposisjoner.
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Avansert menyredigering
Videre kommer forklaringer på mer avansert menyredigering. Sørg for at du har
navigert til Utseende -> Menyer, og valgt menyen du ønsker å redigere.

Lage undermeny/drop-down i menyen
Det er litt forskjellig fra tema til tema, men som hovedregel bør temaet støtte
drop-down-menyer for undermenyer i horisontale menyposisjoner. Temaer fra
oss i Sircon gjør alltid det.
For vertikale menyposisjoner(f.eks menyer som vises i en sidebar), kan du følge
samme fremgangsmåte. Da vil det som normalt vises som en undermeny under
topp-elementet.

La oss definere hva vi mener med en drop-down-meny: En undermeny
som dukker opp ved trykk eller hold over en menylink.

Videre er det nødvendig å nevne at i en vanlig horisontal meny kan noen
menypunkter vise en drop-down-meny, mens andre lenker direkte til en side. I
eksempelet over er «Hjem» og «Kontaktpersoner» direktelenker, mens «Drop»
viser en undermeny med flere lenker.
Tenk også over en ting til: Menypunktet som viser drop-down-menyen, bør
normalt ikke selv være en lenke til en side. Ved trykk på «Drop» i eksempelet
over, forventer vi å se undermenyen, ikke å bli omdirigert til en ny side.
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Hvordan drop-down lages i Sircons temaer
Denne fremgangsmåten fungerer i temaer fra Sircon, men kan også fungere i
andre temaer.
I stedet for å velge en side, som du ville gjort for en normal menylenke, velger du
«Egendefinerte lenker».

Skriv inn # som url. Dette skriver vi inn da det ikke fører til omdirigering, vi vil jo
unngå det og heller vise en drop-down-meny. Gi lenken en lenketekst, og trykk
«Legg til i meny».
Når denne lenken er lagt til i menyen, er det på tide å legge inn menyelementene
som skal være i drop-down-menyen. Det gjøres på følgende måte:
-

Velg blant menyelementene som ligger i menyen, eller legg til nye
menyelementer fra «Sider» til venstre.
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-

Trykk og dra menyelementene du vil ha inn under den egendefinerte
lenken (i vårt tilfelle «Drop»), og dra de litt mot høyre. Du vil da se at de får
et innrykk:

-

Husk å lagre menyen når du er ferdig å plassere menyelementene, da den
ikke lagres automatisk.
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Hvordan undermenyer lages (Standard WordPress)
Har du et tema fra Sircon og vil få til drop-down, følger du forklaringen ovenfor.
Denne forklaringen passer for undermenyer i vertikale menyer (for eksempel
meny i en sidebar), eller undermenyer i tema fra andre leverandører.
Fremgangsmåten baserer seg på at du har en meny med menyelementer og vil
at noen av menyelementene skal være i en undermeny under et annet element.
1. For å lage en vanlig undermeny trykker du på elementet du vil flytte, drar
det under menyelementet det skal være i en undermeny til, og drar det litt
mot høyre. Du vil da se at det havner i innrykk under topp-elementet:

2. Husk å trykke lagre når du er ferdig å plassere menyelementene, siden
menyen ikke lagres automatisk.
Utseendet på undermenyer vil variere etter hvilket tema du bruker.
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Lenke til eksterne sider i menyen
Beskrivelsen av menyredigering steg for steg viser deg at du legger inn
elementer under «Sider» i menyen. Dette er fordi man oftest legger inn interne
undersider i navigasjonsmenyen.
Ønsker du å lenke til et annet nettsted enn ditt eget i menyen, følger du denne
fremgangsmåten:
1. Trykk på «Egendefinerte lenker»
2. Skriv inn URL(nettadressen) der du vil at lenken skal føre
3. Gi lenken en lenketekst
4. Legg til i meny, og dra til ønsket posisjon
Eksempel:
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Lenke til andre innleggstyper
Beskrivelsen av menyredigering steg for steg viser deg at du legger inn
elementer under «Sider» i menyen. Dette er fordi man oftest legger inn interne
undersider i navigasjonsmenyen.
Innlegg, kategorier eller egendefinerte innleggstyper (custom post types) kan
også være tilgjengelig for innlegging i menyen, selv om det ikke er like vanlig å
bruke.
Du får dem opp ved å trykke på dem i venstre sidemeny, f.eks kan du trykke på
«Innlegg». Trykk på innlegg viser alle innlegg slik som dette:

Du kan da velge innlegg å legge til ved å hake av for det, og trykke «Legg til i
meny». Samme fremgangsmåte gjelder for kategorier, og eventuelle andre valg
du ser er tilgjengelig.
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Endre tittel på et menyelement
Har du lagt inn en side som har en lang tittel, men ønsker å ha en kortere tittel
på lenken i navigasjonsmenyen? Trykk på pilen helt til høyre i menypunktet du vil
endre tittel på, og endre teksten under «Navigasjonsmerke».

Fjerne et menyelement
Trykk på pilen helt til høyre i menyelementet du vil fjerne, og trykk deretter på
den røde teksten «Fjern».

48

Temainnstillinger
Temainnstillinger, eller «Theme options» i engelske temaer, er noe de fleste
temaer tilbyr. Som beskrevet i «Hva er et WordPress-tema?» er alle temaer ulike,
og det kan derfor være forskjellig hva temainnstillingene tilbyr av muligheter.

Du finner temainnstillingene ved å trykke Utseende, og deretter
Temainnstillinger (eller Theme Options).

Om temainnstillinger
Hensikten med temainnstillinger er at du skal ha mulighet til å gjøre
overordnede innstillinger for temaet du bruker på nettsiden. Dette kan være alt
fra bruk av farger, fonter, layoutoppsett og lignende.
Mulighetene i temainnstillingene varierer stort fra tema til tema, alt fra ingen til
veldig mange. Dersom du har fått utviklet et skreddersydd tema er det ofte ikke
like mange muligheter for endringer, men bruker du et såkalt «flerbrukstema»
har du gjerne muligheten til å endre på mye mer.
Eksempler på temainnstillinger kommer hvis du leser videre, men vær
oppmerksom på at du ikke finner samme muligheter i alle temaer.
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Eksempel på temainnstillinger i et flerbrukstema

Temainnstillingene i eksempelet her tilhører vårt flerbrukstema Sircon Express. Dette
tilbys gratis til alle våre kunder.
Temainnstillingene over tilhører et tema som er ment for å brukes av mange.
Med mange brukere av temaet, vil det være ulike ønsker og behov, derfor er det
nyttig med store justeringsmuligheter. Ingen vil vel ha en nettside som er prikk lik
andre nettsider?
Legg merke til alle fanene i toppen. I dette spesifikke temaet kan du bytte
mellom redigering av hovedinnstillinger, innstillinger for sidetopp, header, farger,
skrift, butikk, avansert og 404. Temaet har også en funksjon for nullstilling.
Legg også merke til spørsmålstegnet bak hver innstilling. Ved å holde
musepekeren over dette, vises en utvidet forklaring om hva valget gjør.
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Eksempel på temainnstillinger i et skreddersydd tema

Temainnstillingene over tilhører et tema som er skreddersydd av oss i Sircon for én
spesifikk nettside. Temaet skal aldri brukes av andre.
I temainnstillingene over er det langt færre justeringsmuligheter enn forrige
eksempel. Dette er fordi temaet er designet og utviklet for et nettsted hvor
profilfarger, fonter og oppsett er bestemt på forhånd.
I dette eksempelet hadde ikke kunden behov for mange ulike temainnstillinger,
og vi gjorde det enkelt for dem ved å ikke tilby mange valg de likevel ikke kom til
å bruke. I andre tilfeller kan det være at kunden etterspør større
justeringsmuligheter. Da kan det være flere tilgjengelige valg.
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Redigere widgeter
Avhengig av hvilket tema du bruker, har oppsettet ofte dedikerte
widgetposisjoner. En widgetposisjon er en fast posisjon i layouten, og vises ofte
på alle sider på nettstedet. Les gjerne introen til widgeter hvis du ikke har gjort
det allerede.
For å redigere widgeter når du er i kontrollpanelet, trykker du følgende knapp i
venstre sidebar:

Ved klikk på denne vises en undermeny, og der vil du trykke på Widgeter.
Du får da opp en visning lik denne, hvor dine tilgjengelige widgeter ligger til
venstre, og widgetposisjonene for ditt tema ligger til høyre.
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Praktisk bruk av widgeter og widgetposisjoner lar seg enklest illustrere med
følgende oversikt:

Widgeter: Utvidet forklaring
Hva er en widget?
Widgeter kan være forskjellige ting – Arkivliste, egendefinert meny, siste innlegg,
søkefelt, tekst eller noe helt annet. De som ligger i listen over tilgjengelige
widgeter har som regel en medfølgende beskrivelse som forklarer hva de gjør.
Hvilke widgeter har jeg?
Noen tilgjengelige widgeter er standard i WordPress, enkelte widgeter kan følge
temaet, noen widgeter blir følger med når du installerer utvidelser. Med andre
ord er det ikke sikkert du har samme tilgjengelige widgeter som en du kjenner.
For å få oversikt over hva du har tilgjengelig, må du navigere til widgeter og se
hva som ligger der.
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Forholdet mellom widgeter og widgetposisjoner

En tilgjengelig widget kan plasseres i ingen til mange widgetposisjoner, og
én widgetposisjon kan inneholde ingen til mange widgeter.
For hver gang du drar en tilgjengelig widget til en widgetposisjon, blir denne en
et unikt tilfelle av denne widgeten. Det betyr at alle innstillingene du måtte gjøre
på akkurat dette tilfellet av widgeten, kun er gjeldende for akkurat den. Neste
gang du drar samme tilgjengelige widget til en widgetposisjon, kan du gjøre helt
andre innstillinger.
Avsnittet over lar seg enklest illustrere slik:
Til høyre kan du se at jeg har satt to
tilfeller av widgeten «Sircon
Showcase» i widgetposisjonen
«Headerposisjon».
Widgetene er unike hver for seg, og
kan derfor ha forskjellige innstillinger.
I dette tilfellet viser de forskjellige
showcases.
Du legger kanskje også merke til at
widgetposisjonen har en beskrivelse
av hvor den legger seg på nettsiden,
og hvor den er synlig. En
widgetposisjon har ikke alltid en slik
beskrivelse, men navnet er ofte
veiledende til hvor den legger seg på
nettsiden. Er du usikker på hvor
widgetposisjonen vil vises, er det ikke
farlig å prøve å legge noe inn for å se
hvor det havner.
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Utvidelser
Om du ikke har gjort det allerede, kan det være lurt å lese «Hva er en
utvidelse/plugin?»
Utvidelser er som navnet antyder, noe som utvider funksjonaliteten i din
WordPress. Det finnes utvidelser til alle tenkelige formål, hvilke og hvor mange
du trenger er det ofte du som vet best.
Se gjerne våre anbefalte utvidelser.
Enten du skal søke etter en utvidelse, laste opp en utvidelse fra datamaskinen
eller installere og aktivere en utvidelse, trenger du først å navigere til hovedsiden
for utvidelser. Den finner du ved å trykke på følgende knapp i kontrollpanelet:

Du får da opp en undermeny med følgende valg:
-

Installerte utvidelser. Viser alle dine installerte utvidelser, men mulighet
for å aktivere, deaktivere eller slette utvidelser.

-

Legg til ny. Viser en hovedside med fremhevede utvidelser, søkeboks for å
søke etter utvidelser, samt knapp for å laste opp en utvidelse fra din egen
datamaskin.

Søk etter utvidelse
Kanskje vet du om en utvidelse du vil ha, eller du ønsker å finne ut om det
eksisterer en utvidelse som oppfyller et spesifikt behov. Da kan det lønne seg å
søke etter en utvidelse.
Søk etter utvidelser kan gjøres direkte i kontrollpanelet, under Utvidelser ->
Legg til ny. Se etter søkeboksen oppe til høyre.
55

Eksempel:

I eksempelet er det sett et behov for en måte å vise frem sosiale ikoner på. Det
kan være lurt å søke på engelsk for å få flere treff, siden de fleste utvidelser vil
være på engelsk. Derfor er «Sosial icons» et bedre nøkkelord enn «Sosiale
ikoner».
Videre er det ofte slik at man får opp mange resultater, og noen kan være bedre
valg enn andre. Ting du bør se etter:
-

Stjernevurdering. Høy vurdering indikerer at utvidelsen oppleves som bra
av andre brukere.

-

Antall aktive installasjoner. At utvidelsen er mye brukt kan være et
kvalitetsstempel, i alle fall om dette er kombinert med høy
stjernevurdering.

-

Se linken «Mer detaljer» for å lese mer om utvidelsen, slik at du kan
forsikre deg om at utvidelsen fyller dine behov
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Installere en utvidelse
Før du kan installere en utvidelse, må du ha navigert til Utvidelser -> Legg til ny
i kontrollpanelet. Du kan enten søke på en utvidelse (som beskrevet i forrige
seksjon), eller du kan laste opp en utvidelse dersom du har en lagret på din
datamaskin.

Installere utvidelse fra kontrollpanelet.
Følg fremgangsmåten beskrevet i søk etter utvidelse. Når du har tatt en
avgjørelse på hvilken utvidelse du ønsker å bruke, kan du installere den ved å
trykke på følgende knapp:

Ved trykk på knappen, begynner installasjonen av utvidelsen. Du får da opp
følgende visning:

Siste steg er da å aktivere utvidelsen dersom du ønsker å ta den i bruk. Følg
lenken «Aktiver utvidelse». Når dette er gjennomført, er utvidelsen aktiv.
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Laste opp og installer utvidelse fra din datamaskin
Å laste opp utvidelsen kan være aktuelt dersom du har lastet ned en
utvidelse et annet sted på nettet. Det kan også være aktuelt dersom du
har fått noen til å utvikle en utvidelse for deg. Utvidelser som lastes opp
må være laget for WordPress, og pakket inn i ZIP-format.

Se knappen oppe til venstre, den ser slik ut:

Ved å klikke på den får du opp følgende:

Trykk «Velg fil» og finn filen på din datamaskin. Når du har valgt filen, vil
«Installer nå»-knappen bli aktivert, og du kan trykke på den.
Steget etter du har trykket på «Installer nå» er likt som i forrige seksjon, du må
aktivere utvidelsen for at den skal være klar til bruk.
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Verdt å vite om utvidelser
Utvidelser kan gi deg mer av den funksjonaliteten du ønsker på nettstedet ditt.
Oppdagelsen av utvidelser, samt evnen til å finne og ta dem i bruk, kan for
mange være en åpenbaring. Alt blir så fleksibelt, og utvidelser av ulike slag kan
oppfylle det meste av tenkelige behov.

Det er imidlertid viktig å være både kritisk, varsom og sparsom ved bruk
av utvidelser laget av ukjente utviklere.
Dette er ikke noe vi velger å påpeke fordi vi mistror mange utviklere, eller fordi vi
ikke vil at du skal benytte utvidelser. Vi ser verdien i bruk av utvidelser, men er
også oppmerksom på kjente fallgruver og konsekvenser. Ikke vær redd, men vær
kritisk.

Husk på følgende:
-

En «dårlig» utvidelse kan gjøre din WordPress treg, eller i verste fall
redusere sikkerheten på nettstedet.

-

Utvidelser tilgjengelig i WordPress-biblioteket går gjennom en kontroll før
de blir tilgjengelige, men denne sjekken er ikke en garanti for at utvidelsen
er veldig god. Se stjernevurdering og antall aktive installasjoner, dette er
beste indikasjon på utvidelsens kvalitet.

-

Utvidelser som ikke er tilgjengelig i WordPress-biblioteket må du være
ekstra kritisk til. Mange velger å laste ned utvidelser fra eksterne nettsteder
fordi de ikke er tilgjengelig i WordPress-biblioteker. Undersøk hva andre
brukere av utvidelsen sier. Jo flere brukere og gode tilbakemeldinger, jo
bedre er det.

-

Veldig mange utvidelser kan gjøre WordPress treg, selv om ikke
utvidelsene hver for seg er spesielt trege. Dette er fordi WordPress laster
alle utvidelser hver gang WordPress kjøres (f.eks når du publiserer et
innlegg). Les mer om årsaker og løsninger til treg WordPress her.
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Tema
I kontrollpanelet trykker du på Utseende og deretter Temaer.
Da får du opp en oversikt over temaer som er installert på ditt
nettsted, hvilket tema som er aktivt, samt mulighet for å legge
til nytt tema.

Visningen for temaer ser slik ut:

Aktivt tema er merket med mørk bakgrunn bak tittelen.
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Bytte tema
Vær oppmerksom på at bytte av tema kan føre til store endringer. Nettsidens design
kan bli helt annerledes enn det var før. Temainnstillinger og andre ting kan også
endre seg veldig mye fra det du er vant til. Det er ikke lurt å bytte tema dersom
du bruker et tema som er spesielt utviklet for din nettside.
For å skifte til et annet tema du allerede har installert, er det bare å holde
musepekeren over bildet og trykke «Aktiver». Du kan også forhåndsvise temaet
først.
Eksempel:
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Installere nytt tema
Dersom du vil skifte til et tema du ikke allerede har i
oversikten, trykker du «Legg til nytt tema».
Ved trykk på knappen får du opp en ny visning. Du
har da to alternativer for å installere nytt tema.
1. Dersom du har et WordPress-tema lagret på
din datamaskin, trykker du på denne
knappen for å laste det opp:

2. Dersom du vil bla gjennom tilgjengelige temaer i WordPress-biblioteket
blir du i visningen du har fått opp. Du kan se gjennom fremhevede temaer,
sortere på ønsket funksjonalitet eller søke i søkeboksen oppe til høyre.

Finner du et tema i oversikten som du ønsker å bruke, kan du holde
musepekeren over bildet for å få opp muligheten for å installere temaet.

62

Eksempel:

Når temaet er installert, kan du aktivere det hvis du ønsker å bruke det på
nettsiden.
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Brukere på nettstedet
Ønsker du å ha flere brukere som kan logge inn på nettstedet? Du kan legge til så
mange brukere du ønsker, og sette brukerroller og rettigheter for hver bruker.
Når du er innlogget i kontrollpanelet, finner du følgende knapp i venstre sidebar:

Dersom du trykker på knappen vil en undermeny vises. Der får du følgende valg:
-

Alle brukere. Viser alle brukere på nettstedet. Rediger en bruker ved å
trykke på navnet.

-

Legg til ny. Lar deg legge til en ny bruker på nettstedet.

-

Din profil. Lar deg redigere din egen brukerprofil.
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Legg til ny bruker
Ved trykk på «Legg til ny» under «Brukere», får du opp følgende visning:

Du kan legge inn mye informasjon på en bruker, men som du ser av feltene er
kun brukernavn og e-post obligatorisk.
Passord blir automatisk generert, og du bør også la brukeren få e-post om den
nye kontoen (haket av automatisk).
Velg brukerrolle ut i fra hvilke rettigheter brukeren skal ha. Trykk til slutt «Legg til
bruker».
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Brukerroller
Usikker på hvilken rolle du bør sette for nye brukere av nettsiden? Her er en
forklaring.

ROLLE

RETTIGHETER

Administrator

Absolutt alle rettigheter på nettstedet.

Redaktør

Rettigheter til å redigere og publisere innhold på
nettstedet. Kan også endre innhold lagt inn av andre
brukere

Forfatter

Rettigheter til å redigere og publisere innhold på
nettstedet. Kan bare endre sitt eget innhold, og ikke
innhold skrevet av andre brukere.

Bidragsyter

Rettigheter til å lage og endre sitt eget innhold, men ikke
rettigheter til å publisere det. Administrator eller redaktør
må godkjenne og publisere innhold lagt til av
bidragsytere.

Abonnent

Ingen rettigheter annet enn å logge inn og redigere sin
egen brukerprofil.
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Ofte stilte spørsmål
Kan jeg bruke tabeller på sider/innlegg?
Vi anbefaler ikke å strukturere innhold i tabeller. Hovedgrunnen til dette er at
tabeller ikke er responsive, og dermed fungerer dårlig til visning på for eksempel
små nettbrett- og mobilskjermer.

Kan jeg kopiere bilder fra andre nettsteder, og lime de inn i
editoren?
Dette er ikke anbefalt. Du bør lagre bildet til din datamaskin, og laste det opp via
«Legg til media»-knappen over editoren.

Kan jeg kopiere tekstlig innhold fra Word eller en annen
nettside, og lime det inn i WordPress?
Du kan gjøre det, men det er veldig uheldig å få med formatteringen fra Word
eller en annen nettside – dette kan forstyrre, og i verste fall ødelegge layouten på
din nettside.
Gjør derfor alltid dette:
1. Kopier innholdet du vil legge på nettsiden
2. Åpne siden/innlegget eller stedet du vil lime inn teksten
3. Trykk på denne knappen i editoren:
4. Lim inn teksten.
Dersom du allerede har limt inn formattert innhold, og glemte å trykke på
knappen for å lime inn som ren tekst:
1. Marker teksten som ble limt inn fra et annet sted
2. Trykk på viskelær-ikonet i editoren:
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Kan jeg laste opp videoer i WordPress?
Ja, det er mulig, men vi anbefaler heller at du bruker YouTube eller Vimeo for
opplasting av videoer. Videoens nettadresse(URL) kan kopieres og limes inn i
editoren for innlegget eller siden du ønsker å vise videoen på. Videoen vil da
dukke opp automatisk.

Hvorfor er min WordPress-nettside så treg?
Vi har skrevet en artikkel om hva som kan forårsake treg WordPress, og hva du
kan gjøre for å håndtere dette. Se artikkelen i vår blogg
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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
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