Brukermanual
Tema for WordPress

Innhold
Forord ............................................................................................................................... 4
Om Sircon Express .......................................................................................................... 5
1.

Kom i gang ................................................................................................................. 6
Logge inn ....................................................................................................................... 6
Første oppsett av nettstedet ...................................................................................... 7
Velg utgangspunkt for design ................................................................................. 7
Last opp logo ............................................................................................................. 8
Legg til nettsidetittel................................................................................................. 8
Tilpass nettsidens utseende.................................................................................... 9
Lag en navigasjonsmeny ......................................................................................... 9
Opprett en side ....................................................................................................... 10
Opprette et innlegg ................................................................................................ 12
Administrere nettsiden ............................................................................................. 16
Nettsideinnstillinger .................................................................................................. 17
Oversikt .................................................................................................................... 17

2.

Tilpass nettsidens oppsett og design................................................................... 19
Åpne tilpasseren ........................................................................................................ 19
Hvordan tilpasseren fungerer .................................................................................. 20
Tilpasserens seksjoner .............................................................................................. 21
Nettstedsidentitet................................................................................................... 22
Layout ...................................................................................................................... 22
Temafarger .............................................................................................................. 23
Toppinnstillinger ..................................................................................................... 24
Header ..................................................................................................................... 26
1

Innlegg ..................................................................................................................... 27
Skrift ......................................................................................................................... 28
Menyer ..................................................................................................................... 31
Widgeter .................................................................................................................. 32
Statisk forside ......................................................................................................... 35
Ekstra CSS ................................................................................................................ 35
3.

Avansert bruk av Sircon Express .......................................................................... 36
Avanserte temainnstillinger...................................................................................... 36
Diverse ..................................................................................................................... 36
System...................................................................................................................... 37
404 ............................................................................................................................ 37
Kodeendringer ........................................................................................................... 38

4.

Utvidelser................................................................................................................. 39
Sircon Showcase ........................................................................................................ 40
Sircon People .............................................................................................................. 41
Sircon Columns .......................................................................................................... 42
Rediger enkelt, direkte i editoren ......................................................................... 42
Se resultatet ............................................................................................................ 43

5.

Ofte stilte spørsmål ................................................................................................ 44
Kan jeg passordbeskytte nettsiden min? ................................................................ 44
Jeg finner ikke svaret på det jeg lurer på i manualen............................................ 44
Kan jeg få hjelp med å sette opp nettsiden? .......................................................... 44
Kan temaet videreutvikles til å passe mine behov?............................................... 44

2

3

Forord
Dette er en guide til WordPress-temaet Sircon Express. Guiden tar for seg det
Sircon Express 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. Det kan du gjøre 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.
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Om Sircon Express
Landingsside, blogg, nettside eller nettbutikk? Sircon Express er et fleksibelt
WordPress-tema tilpasset mange ulike formål.
Sircon Express er spesielt utviklet for å være brukervennlig. Dette betyr at du på
en enkel måte kan administrere og tilpasse ditt eget nettsted.

Vi er glad for å kunne tilby Sircon Express til alle våre
kunder, og håper du får stor glede av temaet!
Vi tør å påstå at Sircon Express gjør det enklere å komme i gang med WordPress,
og håper at du vil oppleve det samme. Vi har likevel laget denne manualen, for å
være sikker på at du har et oppslagsverk når du trenger det.
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1. Kom i gang
Logge inn
Når Sircon Express er installert og aktivert på ditt nettsted, kan du enkelt logge
inn ved å besøke ditt nettsteds nettadresse, etterfulgt av /wp-admin.
Eksempel:

Dittdomene.no/wp-admin
Ved å skrive inn adressen får du opp innloggingsskjemaer. Her kan du skrive inn
ditt brukernavn og passord. Når du har logget inn blir du sendt direkte til
nettsidens kontrollpanel.

Som innlogget administrator kan du administrere innholdet på nettsiden. Du kan
redigere eller legge til nye sider, innlegg eller mediefiler, tilpasse nettsidens
utseende eller installere utvidelser.
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Første oppsett av nettstedet
Så du har logget inn, og ser nå på kontrollpanelet? Du kan selv velge hva du vil
starte med, men som en hjelp har vi lagt til noen snarveier.

Velg utgangspunkt for design
Trykk på denne snarveien fører til en side hvor du kan velge en designmal å ta
utgangspunkt i. Dette hjelper deg raskere i gang. Du kan gjøre dine egne
justeringer på farger og oppsett senere.
Trykk på designmalen du ønsker og velg «Klikk for å aktivere denne».

Merk at bilder og innhold i forhåndsvisningen av designmalene ikke følger med. Det er
oppsett, fargevalg og andre layoutinnstillinger som blir oppdatert ved valg av
designmal.
7

Når valg av designmal er utført får du forslag og snarveier til ting du kan gjøre
videre.

Last opp logo
Trykk på snarveien fører til en seksjon i tilpasseren. Her kan du laste opp ditt
logobilde (Trykk «Velg bilde».

Legg til nettsidetittel
Trykk på snarveien fører til en seksjon i tilpasseren. Her kan du skrive inn
nettsidens tittel og slagord.
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Tilpass nettsidens utseende
Trykk på snarveien fører til førstesiden i tilpasseren. Her kan du tilpasse
utseendet på ditt nettsted akkurat slik du vil ha det. Se eget kapittel med
forklaring av hva tilpasseren gjør.

Lag en navigasjonsmeny
Trykk på snarveien fører til en seksjon i tilpasseren. Her kan du opprette en ny
meny, legge til menypunkter og velge plassering for visning.
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Opprett en side
Når du er innlogget på nettstedet, kan du opprette sider på følgende måte:
Fra nettsiden: Som innlogget administrator finner du nettsideinnstillinger i
bunnen av nettsiden. Der ligger følgende knapp:

Fra kontrollpanelet: Se etter knappen «Sider», og trykk deretter «Legg til ny».

Trykk på knappen åpner et redigeringsvindu, og du kan begynne å fylle innhold i
din nye side med en gang.

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. En side
er ofte lenket til i navigasjonsmenyen. Hvis innholdet du legger til ikke blir
utdatert/mindre viktig over tid, bruk en side!

Viktige felter for en side
Tittel:
Alle sider bør ha en tittel som beskriver hva innholdet handler om. Vil du ikke at
tittelen skal vises i selve siden, se «Ekstra tweaks».
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:
Fremhevet bilde brukes ofte som det mest representative bildet for en side. Det
vises i søkeresultater, ved Facebook-delinger og i toppen av visningen til siden.
Ekstra tweaks:
-

Vis WP-hovedtittel: Ja eller Nei
Tips: Ved å skjule tittelen vil ikke sidens tittel vises over innholdet.

-

Deaktiver:
Kan brukes til å deaktivere ulike widgetposisjoner for bare denne siden.
Bruker du for eksempel en høyre sidemeny til vanlig, men ikke vil at den
skal vises på denne spesifikke siden, så kan du hake av for å deaktivere
den.
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Opprette et innlegg
Når du er innlogget på nettstedet, kan du opprette innlegg på følgende måte:
Fra nettsiden: Som innlogget administrator finner du nettsideinnstillinger i
bunnen av nettsiden. Der ligger følgende knapp:

Fra kontrollpanelet: Se etter knappen «Innlegg», og trykk deretter «Legg til
nytt».

Trykk på knappen åpner et redigeringsvindu. Du kan begynne å fylle inn innhold i
ditt nye innlegg med en gang.
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Editor for innlegg
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Et innlegg kan brukes for å fremme en nyhetssak eller oppdatering.
Innlegg vil vises på blogg/nyhetssiden din, og nyeste innlegg blir prioritert
øverst. Bruk derfor innlegg når innholdet du skal legge inn er veldig aktuelt når
det publiseres, men blir mindre aktuelt med tiden.

Viktige felter for et innlegg
Innlegg og sider er ganske like, foruten at formålet med dem er forskjellig. Du vil
ved redigering av innlegg finne igjen de samme feltene som en side har. I tillegg
til viktige felter for en side, så har innlegg noen ekstra egenskaper.
Kategorier
Innlegg kan ordnes i kategorier. For hvert innlegg kan du velge én eller flere
eksisterende kategorier, eller du kan opprette en ny kategori direkte.

Bruk av kategorier er sterkt anbefalt om du skriver mange nyheter, da det kan
hjelpe med å organisere og finne frem til relevante innlegg i fremtiden.
Eksempel bruksområde: En idrettsklubb publiserer nyheter på nettsiden sin.
Noen nyheter handler om fotballaget, andre om hockeylaget og noen om
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ridegruppen. Det kan være nyttig for leseren å velge nyhetskategorien som
passer dem. Noen liker hockey, andre er mer interessert i å lese fotballresultater.
Stikkord
Stikkord kan skrives direkte inn (adskilt med komma). Bruk gjerne stikkord for å
beskrive hva innlegget handler om.

Stikkord er egentlig bare en ekstra form for kategorisering. Hvis du benytter
samme stikkord på flere innlegg vil du kunne finne frem til innlegg basert på
benyttet stikkord.
Eksempel bruksområde: En matblogg inneholder mange innlegg med ulike
oppskrifter. Disse er plassert i kategorier etter hvilken type rett det gjelder
(middag, lunsj, dessert, etc.). Det behøves imidlertid også en mulighet for å finne
innlegg basert på ingredienser. Innleggene har derfor ingredienser lagt inn som
stikkord. Da kan man finne innlegg som inneholder oppskrifter med eksempelvis
«Jordbær» eller «Kjøttdeig», uavhengig av type rett.
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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. Panelet vises bare for
innloggede administratorer.
Dersom du har lagt inn innhold på nettstedet, vil du se følgende knapp oppe 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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Nettsideinnstillinger
Som innlogget administrator se snarveier til nettsideinnstillinger i bunnen av
nettsiden.

Oversikt
TYPE

INNEHOLDER

WordPress kontrollpanel

Det overordnede kontrollpanelet for WordPressnettsiden.

Generelle innstillinger

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

Designmaler

Velg en designmal som utgangspunkt for nettsidens
utseende. Du kan justere alt du ønsker i tilpasseren
etterpå.

Tilpass temaet

Fører deg til tilpasseren, et grensesnitt for å bestemme
utseende og oppsett på nettstedet. Inkludert live
forhåndsvisning av dine endringer.

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.
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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 innlegg

Fører deg direkte til opprettelsen av et nytt blogginnlegg
på nettstedet.
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2. Tilpass nettsidens oppsett og design
En viktig del av å sette opp sitt eget nettsted er å få utseende og oppsett slik man
ønsker. Sircon Express tilbyr mange justeringsmuligheter, og du finner dem
samlet i det vi kaller tilpasseren.

Tilpasseren er et nyttig verktøy. I tilpasseren kan du gjøre innstillinger og
valg for nettstedet. Forhåndsvisningen lar deg se resultatet av dine endringer
umiddelbart, slik at du kan avgjøre om du er fornøyd før du lagrer.

Åpne tilpasseren
Fra nettsiden: Som innlogget administrator finner du knappen «Tilpass temaet»
i bunnen av nettstedet.

Fra kontrollpanelet: Trykk «Utseende», deretter «Tilpass» for å åpne
tilpasseren.
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Når du har åpnet tilpasseren vil du se en venstre sidemeny med valgmuligheter,
og en forhåndsvisning av ditt nettsted til høyre.

Hvordan tilpasseren fungerer
Når du jobber i tilpasseren oppdateres forhåndsvisningen etterhvert som du gjør
endringer. Dette gir deg en unik mulighet til å prøve deg frem og se hva ulike
innstillinger gjør uten at du må publisere resultatet hver gang.
Dette betyr at du jobber med en midlertidig utgave av ditt nettsted når du gjør
endringer i tilpasseren. Når du trykker lagre gjør du dine endringer aktiv på det
faktiske nettstedet.

Husk å lagre endringene du har gjort når du er fornøyd.
(Tips: Se etter den blå «Lagre»-knappen)
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Tilpasserens seksjoner
Når du åpner tilpasseren finner du de ulike seksjonene for redigering i venstre
sidemeny. Det vil se nogenlunde ut som dette:

Trykk på en av knappene fører deg inn til redigering av seksjonen. I hver seksjon
finner du tilhørende innstillinger.
Hvis du er usikker på hva en innstilling gjør, kan du prøve deg frem på direkte i
tilpasseren. Du ser endringen umiddelbart i forhåndsvisningen. Dette er trygt,
siden endringene dine ikke blir publisert før du aktivt trykker på lagre-knappen.
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Du kan også lese videre i denne manualen for å få en tekstlig beskrivelse av hver
seksjon med innstillinger.

Nettstedsidentitet
Denne seksjonen lar deg legge inn identiteten til ditt nettsted.

INNSTILLING

GJØR HVA

Nettstedstittel

Lar deg angi tittelen for nettstedet

Slagord

Lar deg angi slagord/beskrivelse for nettstedet

Nettstedsikon

Lar deg legge til et ikon for nettstedet. Ikonet vises i
nettleseren, og hvis nettstedet lagres som favoritt eller
snarvei i en nettleser eller på en telefon.

Layout
Denne seksjonen gir deg overordnede valg for oppsettet på nettstedet.

INNSTILLING

GJØR HVA

Hva vises på forsiden?

Velg om forsiden viser nye blogginnlegg eller en statisk
side.

Maksbredde på hele layouten

Dette er maksimal bredde på layoutinnhold. Med
maksbredde betyr det at layouten er responsiv og
tilpasser seg skjermbredden, men aldri blir bredere enn
angitt maksbredde.
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Ønsket bredde på innleggsdelen

Lar deg angi ønsket bredde på innholdet, enten det er
blogginnlegg eller undersider.

Tips
Veldig brede paragrafer kan svekke lesbarheten på
innholdet ditt. Anbefalt bredde på innholdet avhenger
litt av hvor stor skriftstørrelse du har valgt (se seksjonen
skrift).
Her er våre anbefalinger for maks innholdsbredde,
avhengig av valgt skriftstørrelse mengdetekst:
Skriftstørrelse liten: 650
Skriftstørrelse vanlig: 850
Skriftstørrelse stor: 1000

Temafarger
Denne seksjonen lar deg angi fargene du skal bruke på ditt nettsted. For hver
fargeinnstilling kan du navigere til ønsket farge i fargevelgeren. Du har også
mulighet til å skrive inn eksakt hex-kode.
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Under seksjonen temafarger er det tre hoveddeler: Bakgrunnsfarger, tekstfarger
og annet.
•

Bakgrunnsfarger: Her angir du bakgrunnsfarge bak ulike seksjoner på
nettstedet.

•

Tekstfarger: Her angir du forslag til farger på tekst, titler og lenker.
Vær imidlertid oppmerksom på at temaet kan justere dine valgte farger for
tekst, linker og titler dersom kontrasten mot bakgrunnen er for liten. Dette kan
resultere i en noe lysere eller mørkere farge på teksten. Dette er bare for å
hjelpe deg å unngå uleselig innhold.

•

Annet: Del for farger som ikke er bakgrunn eller tekstfarge.

Er du usikker på hva en fargeinnstilling påvirker, se etter hva som endrer
seg i forhåndsvisningen når du endrer fargen.

Toppinnstillinger
Her finner du innstillinger relatert til toppdelen av nettstedet. Toppdelen er den
delen av nettsiden som inneholder logo, eventuelt nettstedstittel og
navigasjonsmeny.

Toppseksjon

INNSTILLING

GJØR HVA

Gjennomsiktighet
bakgrunnsfarge toppseksjon

Lar deg velge om toppdelen skal ha gjennomsiktig

Posisjon toppseksjon

Normal posisjon er anbefalt. Dersom du ønsker at

bakgrunn. Du kan også velge grad av gjennomsiktighet.

logo/meny skal ligge oppå en eventuell header, kan du
velge «Overlapp underliggende innhold». Det er da viktig
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at du bruker et headerbilde på alle visninger av
nettstedet.

Logo og tittel

INNSTILLING

GJØR HVA

Vis tittel og beskrivelse

Lar deg velge om nettstedets tittel og slagord skal vises i
toppdelen av layout eller ikke. Mange velger å ikke vise
disse, fordi en logo blir benyttet i stedet.

Last opp logo

Lar deg laste opp et logobilde som vises i toppseksjonen

Logobredde

Lar deg angi bredde (i piksler) på logoen din. Forhold
mellom høyde/bredde blir bevart.

Logo på linje med menyen

Lar deg velge om logoen skal plasseres på samme linje
som navigasjonsmenyen (ja), eller om den skal være
plassert over navigasjonsmenyen (nei).

Plassering nettsideinfo

Lar deg angi tekstretning på tittel, slagord og logo.

Menyinnstillinger

INNSTILLING

GJØR HVA

Tekstretning toppmeny

Lar deg velge tekstretning på lenkene i toppmenyen

Klistret toppmeny

Klistret toppmeny ja/nei. En klistret toppmeny følger med
i topp når man blar lenger ned på nettstedet.
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Søkefelt i layout

Ja eller nei. Lar deg velge om et søkeikon med tilhørende
søkefelt skal plasseres i layout

Posisjon ekstra ikoner

Plassering på søke-ikon og eventuelt andre ikoner (for
eksempel nettbutikk-ikoner hvis du har WooCommerce
installert). Du kan la de ligge klistret til høyre, eller over
toppmenyen.

Header
Her kan du gjøre innstillinger for hvordan en eventuell header skal vises på
nettstedet. Merk at du ikke kan legge til innholdet i headeren her – se
«Headerposisjon» under seksjonen «Widgeter» for å velge header-innhold.

INNSTILLING

GJØR HVA

Velg headerstil

Fullbredde eller layoutbredde. Fullbredde vil ta hele
bredden av skjermen, dersom innholdet er stort nok.
Layoutbredde vil maksimalt være så bred som layouten.

Vis header kun på forsiden

Lar deg velge om innholdet du legger inn i
headerposisjonen skal være synlig kun på forsiden, eller
på alle visninger av nettstedet.

Fremhevet bilde som toppbanner Hvis du velger ja, vil fremhevet bilde vises som en header
for innlegg og sider.
for hver underside og innlegg (såfremt et fremhevet bilde
er valgt)
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Innlegg
Her finnes innstillinger som påvirker hvordan blogginnlegg vises på nettstedet.

INNSTILLING

GJØR HVA

Innleggsvisning

4 valg for innleggsvisning på blogg/nyhetssider:
•

Fulle innlegg
Viser fulle innlegg i en liste

•

Innlegg i bokser
Viser bilde, tittel, utdrag og les mer-knapp for
innleggene.

•

Kompakte innlegg
Viser bilde, tittel og utdrag for innleggene.

•

Superkompakte innlegg
Viser kun bilde og tittel for innleggene

Vis sosiale delingsknapper

Lar deg skru av/på visning av delingsknapper for
Facebook, Twitter og Google+

Vis dato, kategori og annen
innleggsinfo

Lar deg velge plassering for innleggsinformasjonen. Over,

Vis forfatter i hvert innlegg

Ja/nei. Kan være nyttig å skru på hvis

under eller både over og under innlegg

nyheter/blogginnlegg skrives av mer enn én forfatter.

Høyde på fremhevet bilde

Lar deg angi en makshøyde for fremhevede bilder. Brukes
på nyhetssider og for fremhevede bannere.
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Skrift
Her kan du gjøre innstillinger for skrift – både type, tykkelse og størrelse. Du kan
gjøre forskjellige innstillinger for titler og mengdetekst.

Skriftstiler titler

INNSTILLING

GJØR HVA

Skrifttype titler

Lar deg velge skrifttype på titler/overskrifter på
nettstedet.

Tittelstørrelse

Lar deg velge størrelse på titler. Valgmulighetene er liten,
vanlig, stor og gigantisk.

Tykkelse overskrifter

Lar deg velge tykkelse på overskrifter. Du kan velge
mellom ultratynn, tynn, normal og tykk.
Eksempel tykkelser:

Ultratynn
Tynn
Normal
Tykk
Merk at ikke alle skrifttyper tilbyr alle tykkelser, for eksempel
er ultratynn bare tilgjengelig for noen skrifttyper. Sjekk
forhåndsvisningen hvis du er usikker på hvordan det blir.
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Posisjon tittel innlegg

Lar deg angi tekstretning på titler for sider/innlegg.
Venstre eller midstilt er mest vanlig.

Skriftstiler innholdstekst

INNSTILLING

GJØR HVA

Skrifttype innholdstekst

Lar deg velge skrifttype på innhold/mengdetekst på
nettstedet.

Størrelse innholdstekst

Lar deg velge størrelse på innholdstekst. Valgmulighetene
er liten, vanlig eller stor.

Tykkelse innholdstekst

Lar deg velge tykkelse på overskrifter. Du kan velge
mellom tynn, normal og tykk.
Eksempel tykkelser:

Tynn
Normal
Tykk
Merk at ikke alle skrifttyper tilbyr alle tykkelser, for eksempel
er tynn bare tilgjengelig for noen skrifttyper. Sjekk
forhåndsvisningen hvis du er usikker på hvordan det blir.
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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

Maksbredde på innholdstekst

Angir maks bredde på paragrafer/innholdstekst. Denne

1300px.

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

Legg til sosial delingsfunksjon

Hvis du velger ja, vil lik/del-knapper til Twitter automatisk

topp- og bunnkant i seksjoner. Angis i piksler, f.eks 50px.

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.
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Menyer
I denne seksjonen kan du opprette og velge plassering på navigasjonsmenyer.
Temaet har to menyposisjoner: Desktop og Phone. Dette er hovedplasseringen i
toppseksjonen.
Du kan også opprette menyer og plassere dem i widgetposisjoner, for eksempel i
høyre sidebar eller footer.
Vi går ikke grundig gjennom menyredigering i denne manualen, da vi allerede
har dekket området i den generelle WordPress-manualen vår.
Les mer om redigering av menyer i WordPress-manualen.
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Widgeter
I denne seksjonen kan du plassere og redigere innhold i temaets
widgetposisjoner.

Kjappversjonen – Hva er en widget, hva er en widgetposisjon?
En widgetposisjon er en seksjon i layouten. Denne kan (valgfritt) fylles med
widgeter. En widget er egentlig bare en eller annen form for innhold. Ta en
nærmere titt på «Tilgjengelige widgeter» for å se hvilket innhold du kan plassere i
widgetposisjoner.
Eksempel:
Widgetposisjonen «Høyre sidemeny»

Tilgjengelige widgeter
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Temaets widgetposisjoner
Widgetposisjoner vises bare på nettstedet hvis de er fylt med innhold. Du kan
dermed bestemme selv om du skal benytte posisjonene eller ikke.
Høyre sidemeny

Vises som en høyre sidebar dersom du legger til widgeter
i posisjonen.

Headerposisjon

Widgeter du legger inn her vises som en header i topp,
under meny og over hovedinnholdet. I seksjonen
«Header» kan du velge om denne posisjonen skal vises
bare på forsiden, eller på alle sider av nettstedet.

Forsideposisjon

Widgeter du legger inn her vises kun på forsiden, under
eventuelt headerinnhold og over hovedinnholdet. Legger
du inn flere widgeter blir disse plassert i kolonner.

Venstre sidemeny

Vises som en venstre sidebar dersom du legger til
widgeter i posisjonen.

Bunntekst (footer)

Widgeter du legger inn her vil vises i bunnen av
nettstedet. Legger du til flere widgeter vil de plassere seg
som kolonner.
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Widgetposisjonene illustrert

Mer om widgeter og widgetposisjoner
Vi går ikke grundig gjennom widgeter i denne manualen, da vi allerede har
dekket området i den generelle WordPress-manualen vår.
Les mer om widgeter og widgetposisjoner i WordPress-manualen.
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Statisk forside
Denne seksjonen lar deg angi om forsiden viser siste innlegg, eller en statisk side.
Ved valg av statisk side får du velge en side som fungerer som forside, og en side
som fungerer som nyhetsside.

Ekstra CSS
(Avansert) Kan du kodespråket CSS? Denne seksjonen lar deg skrive din egen css
for å gjøre tilpassede stilendringer i temaet.
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3. Avansert bruk av Sircon Express
Denne seksjonen omfatter de mer avanserte innstillingene som kan gjøres i
temaet Sircon Express.

Avanserte temainnstillinger
Du finner avanserte temainnstillinger i kontrollpanelet. Naviger til «Utseende»,
deretter «Avanserte temainnstillinger».

Diverse
Legg til animasjon på
layoutelementer som lastes

Legger til en visuell animasjon på ulike layoutelementer

Deaktiver snarveier som
innlogget administrator

Ja/Nei. Ved å velge ja deaktiverer du snarveiene som vises

ved innlasting (ton inn/skli inn).

på nettstedet når du er innlogget. Kan være nyttig for deg
som er kjent i WordPress, og finner snarveiene mer i
veien enn til hjelp.

TinyMCE-editor for utdrag

Ja/Nei. Ved å velge ja aktiverer du en rik teksteditor for
utdrag.

Skjul kolofon under footer

Ja/Nei. Ved å velge ja deaktiverer du kolofonen under
bunnteksten. Da vises ikke tekst og lenke til bidragsytere.

Legg til bidragsytere i kolofonen

Krysser du av denne, får du mulighet til å legge til flere
bidragsytere i kolofonen.
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System
Tving innlogging for å vise
nettsiden (utviklingsmodus)

Ja/Nei. Ved å velge ja, låser du nettsiden for alle andre
enn brukere som kan logge inn. Passer bra dersom du vil
unngå at andre får tilgang til nettsiden før den er klar for
lansering

Tving flytting av skript til footer

Ja/Nei. Ja er anbefalt (optimalisering), men nei kan velges
dersom du får problemer med skript for eksterne plugins.

Deaktiver WP-Emojis i tekstlig
innhold

Ja/Nei. Forklaring: WP-Emojis er auto-genererte emojisymboler i innholdet ditt, slik som denne: 😉

404
Velg en WordPress-side å vise
som 404-side

Valgfritt. Velger du en side her, vil den vises som 404-

Dette vil vises på din 404-side

Teksteditor. Her kan du fylle inn innhold for å vise når

siden. Hva er 404?

noen kommer til 404-siden.
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Kodeendringer
Om du er kjent med PHP, JavaScript, HTML og/eller CSS kan det hende at du
ønsker å gjøre noen egne kodeendringer på nettstedet. Dette er fullt mulig. Før
du blir ivrig og setter i gang er det imidlertid en ting du må passe på:
Ikke rediger direkte i koden for temaet.
Hvorfor ikke? Fordi vi jevnlig ruller ut oppdateringer til temaet. Ved oppdatering
av temaet vil eventuelle endringer du har gjort i koden forsvinne.
Løsning: Lag et child theme (eller eventuelt en plugin) når du vil skrive egen
kode.

Temaet Sircon Express er tilrettelagt for at du kan modifisere, fjerne eller legge
til funksjonalitet fra et child theme eller en plugin.
Se vår dokumentasjon for utviklere, så får du en oversikt og hjelp til hooks og
funksjoner du kan benytte i ditt child theme.
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4. 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.
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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
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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
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Sircon Columns
Bygg spalter/kolonner direkte i editoren på dine sider. Tillater deg å bygge hver
side på den måten du ønsker, helt uten egne «page builders» eller avanserte
innstillinger.
Når utvidelsen er aktivert på ditt WordPress-nettsted, dukker det opp et nytt ikon
i verktøylinjen. Det ser slik ut:
Trykk på ikonet, velg antall kolonner og om det skal være luft mellom kolonnene
eller ikke. Deretter er det bare å fylle inn det du vil!

Rediger enkelt, direkte i editoren
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Se resultatet

Har du ikke Sircon Columns, men ønsker å ta det i bruk? Kontakt oss på
support@sircon.no
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5.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg passordbeskytte nettsiden min?
Ja, det kan du! Se Avanserte temainnstillinger -> System

Jeg finner ikke svaret på det jeg lurer på i manualen
Tips: Sjekk om det du lurer på er beskrevet i WordPress-manualen. Denne
manualen kun tar for seg det som er spesifikt for temaet Sircon Express.
Om du fremdeles ikke finner svaret: Kontakt oss på telefon 920 34 702 eller epost support@sircon.no. Vi besvarer kundehenvendelser hver dag mellom 8 og
16, og har flinke supportmedarbeidere som er gode på WordPress og Sircon
Express.

Kan jeg få hjelp med å sette opp nettsiden?
Ja, det kan du. Dersom du ønsker å få bistand til tilpasning eller oppsett av
nettsiden vil vi gjerne hjelpe.
Beskriv til oss hva du ønsker at vi skal få til for deg og ditt nettsted, så gir vi deg
et uforpliktende pristilbud.
Kontakt oss på telefon 920 34 702 eller e-post support@sircon.no.

Kan temaet videreutvikles til å passe mine behov?
Sircon Express er veldig fleksibelt, og har svært god støtte for dattertema og
utvidelser. Mulighetene for videreutvikling er det bare fantasien som setter
grenser for.
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Vi hjelper deg gjerne med videreutvikling av Sircon Express for å realisere dine
behov – enten det er for ekstra bloggfunksjonalitet, nettbutikk, bookingsystem
eller noe helt annet.
Beskriv til oss hva du ønsker at vi skal få til for deg og ditt nettsted, så gir vi deg
et uforpliktende pristilbud. Kontakt oss på telefon 920 34 702 eller e-post
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
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