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Forord 
Dette er en guide til en ekstra funksjonalitet for Sircon Express brukere for 
Onepage løsningen. Den gir deg muligheten til å ha en landingsside med flere 
seksjoner som kan ha forskjellige farger og inneholde bilder med en parallax 
effekt. 

Guiden tar for seg hvordan funksjonaliteten aktiveres og tilpasses til nettstedet sitt. 

        Dersom WordPress og/eller Sircon Express er nytt for deg vil du 
kunne ha nytte av å lese vår WordPress-manual og Sircon 
Express-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.  

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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Kom i gang 
For å benytte Onepage løsnigen må du ha Sircon Express - temaet klar på 
nettsiden din. Du kan sjekke om du bruker Sircon Express inn på Utseende-> 
Temaer. 

Det er også viktig at du benytter den nyeste versjonen av temaet. Dette kan du 
sjekke under Kontrollpanel->Oppdateringer. 
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Når dette er klart, kan du velge Onepage inn på Utseende->Temainnstillinger 
under “Hva som vises på forsiden”. 

 

Etter det, får du opp et ekstra valg under Utseende til venstre, nemlig Onepage 
innstillinger. 
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Første oppsett av Onepage 
For å kunne vise noe innhold på forsiden som blir våres landingsside er vi nødt til 
å legge til sider hvis vi ikke har disse fra før av. 

Du kan lese mer om hvordan man legger til sider her: WordPress-manual på side 
24. 

Inn på Onepage innstillingene har vi mulighet til å velge hvilke sider som skal 
vises på forsiden. 

Hver enkel side er en egen seksjon som kan ha: 

1. Uten framhevet bilde - kun innhold med bakgrunnsfarge. 
2. Framhevet bilde som banner - framhevet bilde blir presentert over 

innholdet med en valgt bakgrunnsfarge 
3. Framhevet bilde som bakgrunn - framhevet bilde blir satt opp som 

bakgrunn for innholdet på siden 

 

For å kunne benytte seg av nr. 2 eller 3. er man nødt til å ha klart et framhevet 
bilde på den valgte siden. 
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Alternativer 

Uten framhevet bilde 

 

Her kan du bestemme bakgrunnsfargen og tekstfargen på den valgte siden. 
Resultatet kan bli slik: 
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Framhevet bilde som banner 

Her kan du i tillegg til det som ble vist ovenfor, legge til framhevet bilde som 
banner til seksjonen. 

Først må vi ha klart et framhevet bilde som er lastet opp og lagt til på den siden 
vi ønsker å legge til på forsiden. 

Da går vi inn på Sider og finner siden vi ønsker å implementere og leter etter 
framhevet bilde: 
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Husk å lagre (oppdatere siden)! 

Etter det kan vi begynne å legge den til på forsiden inn på Onepage 
innstillingene: 

 

Vi får to andre valg i tillegg: 

Parallax effekt - vi kan bestemme om vi ønsker å ha parallax effekt på og hvor 
fort den skal gå. 

Høyden på banner bildet - automatisk som er 300px eller tilpasset. Der er det 
viktig å skrive kun tall for eks. 500 hvis Tilpasset er valgt. 
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Resultatet blir slik:  
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Framhevet bilde som bakgrunn  

 

Her kan vi bruke framhevet bilde som bakgrunn på våres seksjon. 

Husk å legge til framhevet bilde på selve siden som skal brukes. 

Her får vi også to ekstra valg: 

Parallax effekt - vi kan bestemme om vi ønsker å ha parallax effekt på og hvor 
fort den skal gå. 

Høyden på seksjonen - automatisk eller tilpasset. Ved å velge tilpasset må man 
være obs på at denne blir satt til automatisk på visningen på mobilen hvis 
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innholdet overstiger høyden på seksjonen.Der er det viktig at man skriver kun 
tall for eks. 500. 

Resultatet blir slik:  

 

Plassering av tittelen 

Tittelen på siden vår blir brukt som tittel på Onepage seksjonen hvis vi har valgt å 
vise tittel inn på innstillinger på selve siden: 
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Hvis denne er satt til ja, vil tittelen alltid bli venstre justert. Om vi ønsker å 
plassere den i midten/på høyre siden må vi velge nei og skrive tittel selv i 
teksteditoren på siden der innholdet skrives inn og justere plasseringen der slik: 

 

 

Lag en meny 
Sidene som blir lagt til på Onepage innstillingene blir automatisk hentet og vist i 
en egen boks inn på Menyer. 

Man er alltid nødt til å opprette en egen meny for Onepage løsningen slik at man 
kan bytte på hvis man bestemmer seg for å ikke bruke Onepage noe lenger og 
motsatt. Slik gjør du det: 

Gå inn på Menyer under Utseende. 
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Gi menyen et navn og trykk på Lag meny. 

 

På venstre siden finner du en egen boks som heter Onepage. 

Der blir det generert menypunktene som du kan hukke av og legge til i Onepage 
menyen din slik: 

 

Husk å hukke av for at den skal vises på desktop og mobilen under Vis sted i 
Menyinnstillinger. Dette må fjernes på alle andre menyene hvis du har det fra før 
av. 
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Resultatet blir slik:  

 

 

Vanlige sider i Onepage menyen 

Man har også mulighet for å ha flere sider i menyen som ikke peker til forsiden. 

I dette tilfelle er det veldig enkelt. Du må opprette nye sider og legge de til i 
menyen som vanlig fra de andre boksene som ligger over Onepage inn på 
Menyer. 
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Da ser vi at det står “Side” og ikke “Egendefinert lenke” som betyr at denne går til 
en egen side. 

Les mer om menyer i WordPress her: WordPress-manual på side 39. 

Enkelt redigering av sidene 

Du kan benytte deg av ikonet til høyre på forsiden på alle seksjonene for å 
komme deg til redigeringssiden for en konkret side. 
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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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