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1. Redigeringsläget (inloggad läge)
Det här bakom kulisserna på din webbplats, där sidolisten på vänstra sidan, arbetsytan i mitten och verktygslisten längst upp tillsammans utgör redigeringsläget. I redigeringsläget kommer du åt att se, skapa nytt och
redigera ditt befintliga innehåll, beroende på vilken roll du har i webborganisationen.

Sidolist

Sidolisten på vänster sida innehåller viktiga funktioner för att söka innehåll, komma åt arbetshistorik,
se innehållsträdet, skapa nytt innehåll och publicera. Sidolisten kan också utökas med fler funktioner
beroende på var du befinner dig i strukturen. Allt arbete du utför i SiteVision sparas automatiskt.
En grön hand i sidolisten betyder att sidan är sparad.

Redigeringsyta

Redigeringsytan i mitten är varifrån du skapar, anpassar och förändrar innehållet på dina sidor,
beroende på vad du har för roll i webborganisationen. Arbetsytan är uppdelad i innehållsytor,
där du kan lägga till, ta bort och förändra innehåll.
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Verktygslist

Verktygslisten i övre delen av webbläsaren låter dig komma åt olika funktioner och inställningar i verktyget.

1.1 Logga in i SiteVision
I SiteVision arbetar du direkt på webben och behöver inte använda något program som är installerat på datorn.
SiteVision anpassar sig automatiskt till den roll du tillhör i webborganisationen vilket betyder att olika användare
kan se och göra olika saker.

Inloggningsuppgifter
För att komma till redigeringsläget i SiteVision skriver du adressen www.falun.se/login där får du fylla i ditt
användarnamn och lösenord. Har du inte fått något användarnamn och lösenord, kontakta ansvarig redaktör
eller ämnesansvarig på din förvaltning. Om du inte vet vem det är, kontakta kommunikationskontoret@falun.se.

Ingången in
När du är inloggad kommer redaktörsmenyn att visas i nedre, högra hörnet av din webbläsare. Redaktörsmenyn
är ingången till SiteVisions redigeringsläge (sidan 4).
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1.2 Redigeringsytan

Redigeringsytan är där du bygger upp din webbsida och dess innehåll. Det är i innehållsytan du placerar ut de
olika delarna (så kallade SiteVisionmoduler) du vill använda.

När du för muspekaren över de olika modulerna markeras de med en svart ram. Dessutom får du en dra och släppikon i övre högra hörnet av den aktuella modulen. Med hjälp av den kan du flytta modulen och placera
om innehållet tills dess att den ligger där du vill.

Status

I övre, högra hörnet av redigeringsytan kan du se vilken status en sida har. Publicerad, ej publicerad och ändrad
är begreppen som används. För muspekaren över statusikonen för att visa statusinformation.
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Ej publicerad
En sida som endast är synlig i offline-läge har statusen ej publicerad. För att kunna se sidan krävs det att man är
inloggad i verktyget och inne i redigeringsläget.

Publicerad
En sida är skapad och publicerad och syns även i onlineläget.

Ändrad
Innehåll som har ändrats i redigeringsläge, där ändringarna inte är publicerade.
Onlineversion och offlineversion skiljer sig åt.

Sidlås
Låsikonen talar om för dig att du, eller någon annan som också är inloggad, låst sidan och därför spärrat sidan
för redigering. För muspekaren över låset så kan du se vem som låst sidan och när.

Ångra
När du gör förändringar på en sida, lägger till, tar bort, eller gör förändringar i en modul så kommer Ångra upp
som ett alternativ i statusfältet. Du kan också komma åt ångra genom verktygsikonen uppe i vänstra fältet av
verktygslisten. Läs mer om verktygslisten på sidan 9.

Länkstig

Precis under verktygslisten ser du länkstigen, en undermeny du använder för att navigera på din webbplats i
redigeringsläget. Ikonerna och länktexterna visar olika saker. Ikonerna visar en meny med undersidorna som ligger
under den aktuella sidan. Med hjälp av länkstigsmenyn kan du navigera dig fram till andra sidor i din struktur.

Rubrikerna, sidnamnen, visar ett brödsmulespår vart du befinner dig i strukturen, och fungerar dessutom som en
genväg för dig att navigera tillbaka till tidigare sidor i strukturen.
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2. Verktygslisten
Verktygslisten visas överst i redigeringsläget. Här hittar du ikonerna Redigera, Visa, Anpassa innehåll, Moduler
och Sidaktivitet. Verktygslisten är en central del i redigeringen eftersom det är där du bland annat hittar de
moduler som du har behörighet att använda. Det är även via verktygslisten du kommer åt redigera för att komma
åt inställningarna för sidan.

2.1. Ikonen ”Redigera”

Under redigeraikonen i verktygslisten kan du göra övergripande inställningar för sidan. Ikonen är på så sätt
nyckeln till viktiga inställningar för till exempel metadata (dettat beroende på vad din roll i webborganisationen
är). Här hittar du även möjligheten att ta bort och avpublicera en sida, samt att ångra ändringar du har gjort
på sidan.

Behörighetsstyrd funktion
För att kunna ta bort eller avpublicera en sida behöver du särskild behörighet.

2.1.1. Avpublicera
Att avpublicera en sida innebär att den inte längre finns tillgänglig i online-versionen av webbplatsen. Besökarna
kan alltså inte längre nå sidan via en länk eller via sökmotorer. En sida som inte är publicerad markeras med
statusen ”Ej publicerad” längst upp till höger i redigeringsytan. I navigatorn ser du att en sida är avpublicerad
genom en orange markering med ett vitt kryss.
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Så här avpublicerar du:
För att avpublicera en sida går du till sidan i redigeringsläget. Klicka sedan på redigeraikonen i verktygslisten och välj Avpublicera.

Du får upp en ruta där du tillfrågas om du ska avpublicera, välj ja.

Avpublicera en schemalagd sida
Om en sida är schemalagd att publiceras på ett annat datum eller avpubliceras ett annat datum
är den märkt med en ”klockikon”. Då går det inte att högerklicka på sidan och välja avpublicera. Då
måste du först låsa upp sidan genom att klicka på den blå knappen ”Stoppa publicering”. Därefter
kan du högerklicka på sidan och välja ”Avpublicera”.

2.1.2. Ångra ändringar
Funktionen Ångra ändringar låter dig gå tillbaka till det utseende och innehåll sidan hade när du först klickade
i redigeringsytan för att ändra något. Om du lämnar sidan under arbetets gång, exempelvis genom att gå till en
annan sida i redigeringsläget, eller om du publicerar eller går online, kan du inte längre använda funktionen.
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Så här ångrar du en ändring:
Klicka på ikonen Redigera i verktygslisten och välj Ångra ändringar. Sidan kommer nu laddas om och
återgå till den status den hade när du först gick till den.

Tips!
För att ångra din allra senaste ändring och inte allt du gjort, kan du klicka på Ångra längst
upp till höger i redigeringsytan. Det dyker upp en blå ruta som visas under 15 sekunder
efter att du gjort en ändring på sidan.

Avbryt
Om du exempelvis har lagt till en modul som du ångrar och väljer avbryt, så visas följande ruta:

Om du bockar i rutan ”Visa inte detta meddelande igen” så slipper du denna dialog när du väljer avbryt
nästa gång. Du kan också gå till Personliga inställningar via ikonen längst ner i sidolisten och stänga
av denna varning.
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2.1.3 Ta bort en sida
För att ta bort en sida kan du klicka på redigeraikonen som finns i övre vänstra hörnet i verktygslisten. I rutan
väljer du sedan ”Ta bort”. Att ta bort en sida innebär att den hamnar i papperskorgen på webbplatsen. Det innebär
också att besökarna inte längre kan nå sidan.

När du väljer ta bort får du en säkerhetsfråga om du verkligen är säker. Väljer du ja kastas sidan i papperskorgen.

Det går också att öppna menyn för navigatorn genom att klicka på Bläddra i sidolisten. Där kan du se sidorna i din
struktur. Högerklicka på den sida du vill ta bort och välj: ”Ta bort”. Då får du samma säkerhetsfråga som ovan.

Tips!
En sida som tagits bort hamnar i papperskorgen, kan återställas av den som har behörighet.
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2.1.4 Spara versionen
Versioner är ett smidigt sätt att arbeta med utformning av nytt eller förändrat innehåll på en sida. Versioner ger
dig även möjlighet att återgå till en sidas tidigare utseende och innehåll, om du vill ångra en omfattande en
ändring. Alla sidor finns i minst två versioner, en publicerad och en opublicerad arbetsversion. Där utöver finns
det en automatiskt sparad version av den senast publicerade versionen av sidan. Eventuellt finns det även upp
till fem automatiskt sparade versioner från de senaste publiceringarna och ett antal versioner som du själv har
sparat aktivt.
Under ikonen Visa och alternativet Versioner (se sida 19) kan du se vilka versioner som finns av sidan du står
på. Det finns två typer av versioner:
• Sparade versioner
• Automatiskt sparade versioner

Så här gör du för att spara versionen:
Gå till den sida du vill spara en version av i redigeringsläget. Klicka på ikonen Redigera i verktygslisten
och välj Spara version.

En ruta visas där du får namnge din version. Namnet på versionen kommer alltid föregås av datum och
klockslag så det kan du utelämna vid namngivningen.
Klicka OK för att spara.
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2.1.5. Egenskaper på sida
Under redigeraikonen i verktygslisten finns alternativet Egenskaper. Här hittar du information och inställningar
för den sida du befinner dig på i redigeringsläget. Du kan till exempel sätta metadata och ändra publiceringsdatum för sidan.

2.1.5.1 Kategorier
Under dialogrutan för Egenskaper kan du hitta du kategorierna Allmänt , Utseende, Säkerhet och
Funktioner (beroende på vad du har för behörighet) som i sin tur innehåller paneler med inställningar.
Endast kategorin Allmänt är relevant för ditt arbete med www.falun.se. Vi går igenom den nedan.

Översikt paneler
Längst upp till höger hittar du ikonen Översikt paneler (ser ut som en kub). Via den kan du ta dig
tillbaka till översikten de paneler som finns för Egenskaper.
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2.1.5.1.2. Kategorin Allmänt
Under kategorin Allmänt kan du ställa in metadata för sidan och läsa information om den.
Kategorin Allmänt har panelerna Information, Adresser, Metadata, Inställningar, Sidvisningar,
Bilder och Filer.
Panelen Information (under kategorin Allmänt)
Genom att klicka på panelen Information kommer du till en sammanställning av information
för sidan. Här kan du se vem som skapade och publicerade sidan och när det gjordes. Adressen
du ser utgör en direktlänk till sidan. Längst ner ser du ett id-nummer som är unikt för just den
här sidan.
Övrigt (under panelen information)

Eftersom länkning mellan sidor och strukturer är en viktig del av webbplatsen och navigationen kan det vara bra att ha koll på vilka sidor som länkar till den sida du befinner dig
på. Det kan du göra genom att klicka på länken Visa sidor och övriga objekt som
länkar till denna. En lista fälls ut som visar de sidor och objekt som länkar till sidan du
befinner dig på. Till vänster har du sökvägen till sidan eller objektet och till höger ser du
vem som skapat länken.

Viktigt!
Det kan vara bra att kolla över vilka andra sidor och objekt som länkar
till sidan innan du gör större förändringar, och självklart innan du tar
bort en sida. Brutna länkar gör ingen glad.
Panelen Adresser (under kategorin Allmänt)
Informationen under denna panel är inte relevant för ditt arbete. Ska ej användas.
Panelen Metadata (under kategorin Allmänt)
Metadata är information om sidan du befinner dig på. Det kan vara allt från information om av
vem sidan skapades och när det gjordes, till vem som är sidansvarig och länkar kopplade till
sidan.
Fält och värde (under panelen Metadata)
Ett metadata består av två delar, ett metadatafält och ett eller flera metadatavärden som
tilldelas fältet.
Metadatafält (under panelen Metadata)
Ett metadatafält består av namnet och beskrivningen för metadatat. Metadatafältet kan
ibland vara obligatoriskt, det vill säga om ett metadatavärde måste fyllas i vid publicering
av sidan. Metadatafältet och dess värde kan också vara inställd på att ärvas nedåt i strukturen.
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Metadatavärde (under panelen Metadata)
Ett metadatavärde är det värde som är associerat med metadatafältet. Det kan till
exempel vara text, en länk, en användare som pekats ut i katalogtjänsten eller ett värde
hämtat från SiteVision, ett så kallat systemvärde. Beroende på inställningarna för metadatafältet så kan metadatavärdet ärvas från ovanliggande del i strukturen. Arvet går att
bryta om du vill ange ett nytt värde för den sida du befinner dig på. Det gör du genom att
klicka ur rutan ”Ärv värde” och ange nytt värde.

Ärv metadata (under panelen Metadata)
Kryssrutan innebär att metadatafält och eventuella metadatavärden ärvs från ovanliggande del i strukturen. Det går att bryta ett arv genom att klicka ur kryssrutan. Ett
nytt metadatavärde kan då anges. Det metadatavärdet kommer i sin tur att ärvas till
underliggande sidor.

Behörighetsstyrd funktion
Denna funktion kräver att du har behörigheten ”Hantera metadatafält”.

Panelen Inställningar (under kategorin Allmänt)
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Det som är relevant för dig under den här panelen är publiceringsdatumet. Du kan ändra
publiceringsdatum på en sida i efterhand. Detta kan vara bra användbart om du t.ex. vill
återpublicera en nyhet för att den ska visas överst i nyhetsmodulen igen.
Panelen Sidvisningar (under kategorin Allmänt)
Sidvisningar ger dig ett enkelt gränssnitt för att snabbt kunna se om någon besöker de sidor som
du arbetar med. För mer avancerade analyser hänvisas till din webbansvarige på förvaltningen,
om du inte vet vem det är – kontakta kommunikationskontoret@falun.se.
Här kan du se sidvisningar per dag, vecka, månad och/eller år.

Spara som bild
Om du vill spara diagrammet över sidvisningarna som en bild så klickar du på knappen
Spara som bild.
Panelen Bilder (under kategorin Allmänt)
Under panelen Bilder kan du nå de bilder som är uppladdade till Bilder på sidan. Dessa bilder
är alltså kopplade till sidan och kan inte nås från det gemensamma bildarkivet.

Panelen Filer (under kategorin Allmänt)
Under panelen Filer kan du nå de filer som är uppladdade till Filer på sidan. Dessa filer är
alltså kopplade till sidan och kan inte nås från det gemensamma filarkivet.
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2.1.6. Webbplatsinställningar
Webbplatsinställningar innehåller de centrala inställningarna för webbplatsen du befinner dig på.
Den här delen är ej relevant för din roll inom webborganisationen. Ska ej användas.

2.2. Ikonen ”Visa”

Under ikonen Visa i verktygsfältet hittar du tre olika sätt att titta på, och i viss mån förändra, innehållet på
sidan. Via ikonen når du funktionerna Förhandsgranskning, Versioner och Responsivt läge.
• Förhandsgranskningen ger dig möjlighet att titta på hur sidan ser ut och
prova eventuella länkar, innan sidan publiceras.
• Via funktionen Versioner kan du hantera aktivt och automatiskt sparade
versioner av sidan och även återta dem.
• Det Responsiva läget ger dig chansen att förhandsgranska din sida och
webbplats i olika skärmstorlekar och brytpunkter.

2.2.1. Förhandsgranskning
Att förhandsgranska en sida innan du publicerar den kan vara bra om du är osäker på hur den kommer se ut för
besökaren. I förhandsgranskningsläget kan du även testa eventuella länkar på sidan innan publicering.

Så här gör du:
Gå till den sida du vill förhandsgranska. Klicka på ikonen Visa i verktygslisten och välj Förhandsgranskning.

När du förhandsgranskar en sida visas en blå informationslist i övre kanten av redigeringsytan. Klicka på
Avbryt längst till höger i listen för att gå tillbaka till redigeringsläget.

Du kan även återgå till redigeringsläget genom att välja alternativet Förhandsgranskning under ikonen Visa
igen för att avmarkera funktionen.
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2.2.2 Versioner
Versioner är ett smidigt sätt att arbeta med utformning av nytt innehåll och de ger dig även möjlighet att återgå
till en sidas tidigare utseende och innehåll, om du skulle ångra en ändring. Alla sidor finns i minst två versioner, en
publicerad och en opublicerad arbetsversion. Därutöver finns det även upp till fem tidigare publicerade versioner
av sidan och ett antal versioner som du själv har sparat aktivt.
Under ikonen Visa och alternativet Versioner kan du se vilka versioner som finns av sidan du står på. Det finns
två typer av versioner.
• Sparade versioner
• Tidigare publicerade versioner
Du kan välja att titta på en version av sidan för att avgöra om du vill fortsätta jobba med just den versionen
eller återta en äldre version och publicera den som ersättning av den nuvarande arbetsversionen.
När du väljer Versioner visas en ny vy till höger i innehållsytan:

Tidigare publicerade versioner
Här ser du en lista över tidigare publicerade versioner. När du markerar en tidigare version i listan så visas
versionen i mittenspalten och du kan se ett blått band överst som visar vilket datum versionen är ifrån. Du
kan välja att återta versionen. Du kan också klicka på Visa för att se de metadatavärden som hör ihop med
versionen. Eftersom metadata är versionerat följer eventuella förändringar av metadatavärden med den
version du väljer.

Sparade versioner
Högst upp till höger är det en meny där du kan du byta från Tidigare publicerade versioner till Sparade
versioner. Här visas alltid Senast publicerad version. Det är den senaste publicerade versionen som finns
tillgänglig.
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Utöver den versionen kan du aktivt spara egna versioner och ge dem ett namn genom att välja Redigera
och sedan Spara version.

Så här jobbar du med versioner:
För att titta på en version klickar du på ikonen Visa och väljer sedan alternativet Versioner. I listan till
höger väljer du den version du vill öppna.
Versionen visas i redigeringsytan. Längst upp visas en blå informationslist där du kan se information om
vilken version du öppnat, samt datum och klockslag för när den sparades.
Längst till höger i den blå informationslisten kan du välja vad du vill göra med den version du öppnat. Välj
Avbryt för att återgå till arbetsversionen av sidan. Välj Ta bort för att radera versionen (gäller enbart egna
sparad versioner - du kan inte ta bort en tidigare publicerad version). Välj Återta för att öppna versionen i
redigeringsläget och jobba med den för att sedan eventuellt publicera den.

2.2.3 Responsivt läge
Via alternativet Responsivt läge under ikonen Visa kan du förhandsgranska sidan du står på i de brytpunkter
som finns inställda på webbplatsen. Du kan även se hur sidan ser ut i ett antal vanligt förekommande skärmstorlekar.

Så här jobbar du med resonsivt läge:
Klicka på ikonen Visa och välj Responsivt läge.
Sidan kommer nu visas i sin helhet anpassad för den brytpunkt eller skärmstorlek du valt. Välj hur du vill
se sidan genom att klicka i droplistan och klicka på ett alternativ. Antalet brytpunkter i listan och vad de
heter skiljer sig från webbplats till webbplats.
Via ikonen till höger om droplistan kan du skifta mellan liggande och stående vy för brytpunkten eller
skärmstorleken.
Klicka krysset till vänster om droplistan för att återgå till standardstorleken.

20

2

SITEVISION MANUAL

Verktygslisten

Tips!
När du slagit på Responsivt läge kan du navigera runt på webbplatsen via menyer och
länkar utan att slå av läget, allt för att du ska få en så verklig upplevelse som möjligt
av webbplatsen.

2.3. Ikonen ”Lägg till textmodul”

Den här ikonen väljer du för att lägga till en textmodul på sidan. Textmodulen fungerar som en vanlig ordbehandlare. Du ser direkt hur din webbsida ser ut, eftersom du skriver texten direkt i sidan.
Du kan kopiera och klistra in text från andra dokument eller webbsidor. Det går även att göra radbrytningar,
inmatningar och punktlistor m.m. Textmodulen har stöd för rättstavning, specialtecken (mellanslag, upphöjda
tecken, euro osv) och validera text (kolla läsbarheten).
Textmodulens verktygslist visas överst på sidan, bredvid modulväljaren, när du markerar en text:
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Tips!
Innan du börjar skriva din text
1.

Tänk först, skriv sen. Ett vanligt fel är att bara börja skriva.
Det bästa är att först veta vad du vill med texten – vad du vill uppnå.

2.

Tänk på dessa mål när det handlar om budskap till målgruppen:
Kunskap: Vad ska läsaren veta?
Attityd: Vad ska läsaren tycka och känna?
Handling: Vad ska läsaren göra?

3.

Skriv för läsaren. Inte för dig själv.

4.

Skaffa dig rätt information: har du tillgång till aktuellt underlag? Pratat med de som
kan mest om det du ska skriva?

5.

Anpassa språket till målgruppen. Se vår digitala webbmanual
(syns i SiteVisions övre del när du är inloggad) för tips kring detta.

När du skrivit din text
1.

Läs texten högt för dig själv. Då är det lättare att hitta tillkrånglade
meningar och ord.

2.

Prova att ta bort text. Less is more!
Vi måste hålla nere antalet sidor och endast ha information som medborgarna
verkligen behöver. För många sidor försvårar för besökaren att hitta vid
navigering, men även vid sökning då för många orelevanta
sökträffar gör det svårt att hitta rätt.

3.

Låt en annan person läsa din text och komma med konstruktiv kritik. Vi 		
blir lätt blinda för vår egen text.

4.

Läs länkarna på webbplatsen. Förstår du vart länken leder?
Användare som inte förstår var länkar leder klickar ofta inte på dem.

5.

Lämna texten och återvänd efter nån timme med ”nya ögon”.

2.3.1 Textmodulens verktygslist

1. Kopiera
2. Klistra in
3. Ångra
Ångrar den senaste ändringen.

4. Återställ
Återställer den senaste ångringen.
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5. Formatmallsväljare
Här kan du byta formatmall på en text. Markera ett stycke eller ett ord och välj en formatmall i formatmallsväljaren. Formatmallsväljaren är en lista med alla formatmallar som är skapade på webbplatsen.
Överst visas en sökruta där du kan söka efter en formatmall om du vet namnet på den. Det finns två
rubrikstyper i listan;

– Rubriker (Sidrubrik och underrubriker)
Rubrikerna visas överst i listan, i den ordning som de är sorterade på webbplatsen.

– Stycken
Om du ändrar ett ord i ett stycke som är märkt som en styckeformatmall så kommer hela stycket att
använda denna formatmall. De flesta formatmallarna är styckeformatmallar.

Tips!
Hur man ska tänka med rubriknivåer
Mellanrubriker är bra att använda för att dela upp stycken och underlätta läsning för
läsaren. Rätt ordning på rubriker hjälper dessutom till att få en bättre rankning på t.ex.
Google som använder rubrikerna för att förstå innehållet på sidan bättre.
Sidrubrik är viktigast, därefter H2 och H3
Det finns tre rubriktaggar att använda för att beskriva sidrubriker på webbplatsen. Det
börjar med den viktigaste; Sidrubriken och slutar med den minst viktiga Underrubrik (h3)
taggen.
Sidrubriken är din huvudrubrik för den aktuella sidan och skapas automatiskt när du
skapar en ny sida. Se till att den korrekt beskriver innehållet på din sida. Sedan kommer
underrubriker (h2) och om du har mycket innehåll underrubriker till underrubriken (H3).

6. Fet stil
Gör den markerade texten fet. Om du vill ta bort fet stil, klicka på samma ikon igen.
CTRL+B är snabbkommandot för fet stil.

7. Kursiv stil
Gör den markerade texten kursiv. Om du vill ta bort kursiv stil, klicka på samma ikon igen.
CTRL+I är snabbkommandot för kursiv stil.

8. Skapa länk
För att skapa en länk, markera texten som ska länkas och klicka på ikonen ”Skapa länk”. Då visas en
lista över de olika länktyper du kan skapa. Viktigt! Markera ”Öppna i nytt fönster” när du skapar en
extern länk.
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För att ta bort en länk eller ändra på en länk, högerklicka på länken eller klicka på länkikonen.
Då visas en meny där de översta alternativen är Redigera länk och Ta bort länk.

9. Punktlista
För att skapa en punktlista, markera en textrad och klicka på ikonen ”punktlista”. Då visas en lista över
tillgängliga punktlistor:
Varje ny rad kommer automatiskt att få en punkt när man klickar Enter på tangentbordet.
Punktlistan avslutas genom två Enter-slag (en styckebrytning).

10. Tabell
För att skapa en tabell, klicka på tabellikonen och välj hur stor tabellen ska vara. Markera så många rader
och kolumner du önskar, det går dock max att markera 10 rader och 10 kolumner. Markera exempelvis 6
rader och 6 kolumner. Klicka sedan för att skapa tabellen. Då skapas en tabell med den förvalda tabelltypen
på den plats som var markerad.

Önskas fler rader eller kolumner än 10, klicka på Annan storlek. Då visas en annan vy:

Här kan du fylla i så många rader och kolumner du önskar.

11. Infoga
Infogamenyn innehåller följande undermenyer:
•
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Ankare
Ankare används för att märka upp stycken på en sida som en länk ska peka på. Ankarlänkar kan
användas för att länka inom en sida. Istället för att en länk bara går till en viss sida så kan en länk
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peka på ett speciellt område på sidan. Markören hoppar då direkt till det stycket på sidan.
Alla moduler som används på en webbsida blir automatiskt ett ankare.
Du tar bort ankaret genom att markera stycket, klicka på Infoga->Ankare->Ta bort ankare
i verktyglisten

•

Specialtecken
Vissa utav dessa tecken ska inte användas innan man kollar det webbansvarig på förvaltningen.
De som kan användas fritt är:
Hårt mellanslag - Ett hårt mellanslag används för att det inte ska ske en radbrytning mitt
i en text - exempelvis en förkortning (”t.ex.”) eller inom ett tal (”10 000”). Om inte hela
förkortningen eller talet får plats på en rad så flyttas hela förkortningen/talet ner till en ny rad.
Hårt bindestreck - Det hårda bindestrecket används för att det inte ska ske en radbrytning
mitt i ordet, ordet ska alltså inte avstavas.
Mjukt bindestreck - Det mjuka bindestrecket är osynligt då ordet inte radbryts, men ersätts
av ett synligt bindestreck så snart avstavning äger rum.

•

Metadata
Ej relevant för ditt arbete med www.falun.se. Ska ej användas.

•

Språk
Ej relevant för ditt arbete med www.falun.se. Ska ej användas.

12. Verktyg
Verktygsmenyn innehåller följande undermenyer:
•

Dela textmodul

Dela textmodul är en funktion som delar upp en befintlig textmodul i en eller flera textmoduler.
Exempelvis om du vill ha texten i olika textmoduler eftersom du vill infoga kontaktruta mitt i texten.
Ställ markören i texten där du vill dela textmodulen och välj Verktyg-> Dela textmodul.
All text nedanför markeringen flyttas ner till en ny textmodul.
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•

Justera
Ska ej användas.

•

Klistra in rent
Detta alternativ väljer du att aktivera eller avaktivera. Som standard är det avaktiverat.

Om du har aktiverat ”Klistra in rent” används det när du vill klistra in text från andra program eller webbsidor. Det klistrar då bara in texten utan formatering (som exempelvis rubriknivåer, kursiv/fet stil).

Viktigt!
Inställningen du gör sparas på din användare - så nästa gång du loggar in,
oavsett på vilken dator, så har du samma inställning. Om du önskar få med länkar
och övrig formatering så får du avaktivera ”Klistra in rent”. Det gör du genom att
välja detta alternativ en gång till.

•
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Rättstavning
Du får aktivera rättstavningen genom att välja Verktyg -> Rättstavning. Denna inställning sparas sedan på
användaren så nästa gång du loggar in känner den av om du har aktiverat eller avaktiverat rättstavningen.
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•

Validera text (kolla läsbarhet)
När du klickar på ikonen för validera text skickas texten till valideratext.se för att validera den mot
läsbarhetsindex och skrivregler. Valideringen sker per textmodul. Resultatet öppnas i ett nytt fönster.

13. Hjälp för textmodulen
Hjälpen för textmodulen öppnas.

2.4. Ikonen ”Lägg till bildmodul”

Klicka på denna ikon för att öppna bildval (infoga eller redigera bild).
Alla bilder som ska visas på webbplatsen i bildmodulen måste ligga i Bildarkivet eller i Bilder på sidan. Från
dialogen kan du ta bort bilder på sidan som då flyttas till papperskorgen. Från dialogen kan du också ta bort bilder
från Bildarkivet.

Behörighetsstyrd funktion
Observera att funktionen kan se olika ut beroende på vad du har för arbetsuppgifter
och roll i webborganisationen.
I bildmodulen kan du redigera bilder och lägga till bildbeskrivningstexter. Använd inga andra funktioner utan
att höra med webbansvarig eller kommunikationskontoret först.

2.4.1. Bildval
När du lägger till eller öppnar bildmodulen visas en dialogruta där du kommer åt bildarkivet.
Under menyn för navigatorn för bildarkivet ser du strukturen, mappar och dess bildinnehåll. På högra delen ser
du innehållet i markerad mapp eller förhandsgranskning och bildinformation av markerad bild.
Om du använder en enhet med mindre skärm, exempelvis en telefon eller surfplatta, så syns inte mappstrukturen.
För att navigera i strukturen använder du istället länkstigen som ligger överst i innehållsdelen.

Här ser du mapparna och bilderna som finns uppladdade på servern och som då finns i bildarkivet.
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Mappstruktur
Arkiv
Det finns två arkiv:

- Bilder på sidan
Dessa bilder kan endast användas på aktuell sida. Det vill säga ingen
annan webbsida når dessa bilder. Om du raderar sidan så försvinner även bilderna.

- Bildarkiv
Bildarkivet är gemensamt för hela webbplatsen. För att strukturera upp bildarkivet används mappar.
Det går också att använda undermappar för att strukturera bilderna.

Tips!
Bildarkiv eller Bilder på sidan?
Bildarkiv
•
Gemensamt för alla i webborganisationen (alla kan se det).
•
För att ta bort en bild får du gå in i bildarkivet och ta bort (kolla så att
ingen annan användare har hunnit använda bilden eller länkat till den).
Detta är behörighetsstyrt.
Bilder på sidan
•
Bilden är kopplad till en specifik sida och kan bara användas av de som har
behörighet på sidan.
•
Slänger du sidan slänger du således också bilderna.
•
Kopierar du sidan kommer tyvärr inte bilderna med eftersom de är kopplade
enbart till originalsidan.
Exempel på användning för Bilder på sidan
Vissa kontor har bilder som de inte vill att alla ska nå eller köpt in bilder
från fotograf med speciella användningsvillkor. Ligger de på Bilder på
sidan så är det mindre risk för att de sprids.
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Sök
Du kan söka efter bilder i bildarkivet. Skriv i sökrutan så påbörjas sökningen. Markera den träff i listan som
du vill använda. Sökrutan söker efter bildens namn, mappar och bildbeskrivning (metadata).

Mapp- och filfunktioner
Dessa ikoner syns ovanför mappar och filerna:

- Byt namn
Du kan byta namn på en mapp eller bild genom att markera den och sedan klicka på penn-ikonen
eller högerklicka på bilden i listan och välja ”byt namn”.
- Ta bort
För att ta bort en mapp eller bild så markerar du den och klickar på kryss-ikonen alternativt högerklickar på mappen/bilden och väljer ”Ta bort”.

Viktigt!
Du får inte byta namn eller radera filer på sådant som tillhör andra utan att först
meddela dem. Det kan finnas en anledning till att strukturer ser ut/är döpta som
de gör.

Innehåll
Innehållsrutan visar innehållet i en markerad mapp, eller information om en markerad bild.

Navigation

Du kan navigera i strukturen med hjälp av länkstigen. Klickar du på en mapp så öppnas mappen där
under. Klickar du på ikonen före mappnamnet så fälls en meny ut för snabb navigation i den mappens
innehåll.
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Ladda upp bild
För att ladda upp en bild markerar du en mapp i strukturen där du vill spara bilden och klickar sedan
på ”Ladda upp bild”.

Det går att lägga till nya bilder genom att klicka på detta alternativ. Ett nytt fönster öppnas där du
får söka fram den bild du vill ladda upp. Det går utmärkt att markera flera bilder och ladda upp dem
samtidigt.

Behörighetsstyrd funktion
Vissa mappar i Bildarkivet kräver särskild behörighet.

Tips!
Tänk på det här när du väljer en bild
•
•
•
•

•

Teknisk bildkvalitet är viktig, dvs. använd inga suddiga eller mörka bilder.
Om du ska fota själv -- gå nära motivet, ha bra skärpa på och se upp med
vad som finns i bakgrunden.
Använd inte för stora bilder. Du ska ha 700 x 280 pixlar på sidbilder.
Fråga din ämnesansvarige om du behöver hjälp.
Bilderna ska förstärka känslan av att vi är en kommun i ständig rörelse och
en kommun full av liv. Människorna på bild ska vara livliga och platserna de
vistas i ska vara levande.
En illustration användas istället för ett foto eller en text (man diskriminerar då den grupp människor som saknar eller har skadat seende) men kan
användas som komplement och alltid med en tydlig förklaring vad
illustrationen visar.

Bildinformation
När en bild är markerad i strukturen så ser du information om bildens namn, bildens storlek, filstorlek,
när bilden laddades upp och vem som gjorde detta. Bildbeskrivning är ett metadatavärde som bilderna
kan tilldelas.
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Redigera bild
Du kan göra enklare redigering av en bild direkt i verktyget. Markera bilden och för muspekaren över
bildens förhandsvisning. Klicka på penn-ikonen som då blir synlig ”Redigera bild”.

Originalbilden påverkas inte av din redigering, utan alla förändringar sker på en kopia av originalbilden.
Dina förändringar sparas först när du väljer att spara den redigerade versionen. När du väljer ”Redigera
bild” öppnas en ny vy där du kan beskära, skala om bilden.

Viktigt!
Viktigt angående bildredigeringar
Funktionerna ”Färgsättning” och ”Filter” ska under inga omständigheter användas.

31

2

SITEVISION MANUAL

Verktygslisten

- Beskär bild
För att beskära en bild enligt måtten för www.falun.se (700 x 280 pixlar) behöver du fullfölja två
steg:
Steg 1: När du är i redigeringsläge (klickat på penn-ikonen) välj ”Egen storlek” och sedan rutan
”Normalsida (största bredd 700 px)”.
Välj sedan ”Spara som ny bild”.

En ny version av bilden skapas då i Arkivet till vänster (markerad med siffran 2 före namnet på
bilden).
Radera den första bilden så du inte blandar ihop dessa två. Du raderar bilden genom att högerklicka
på den och välja ”Ta bort”:

Steg 2: Ställ dig på den nya bilden och klicka på penn-ikonen igen (”Redigera bild”). När bilden
öppnas för redigering, klicka på ikonen längst upp till vänster för att beskära markerat område på
bilden:

32

2

SITEVISION MANUAL

Verktygslisten

En kvadrat ritas ut i bilden som du kan storleksändra genom att dra i kanterna eller flytta markeringen
i bilden. Dra ut markeringen så att den innehåller hela bilden.
Skriv sedan i ”280” i den rutan som är längst till höger som anger höjden för bilden.
Välj ”Spara som ny bild”:

2

1

3
Nu får du ytterligare en ny version av bilden i Arkivet med ”(2)(2)” före namnet. Radera den gamla
versionen av bilden igen (den med endast en 2:a före namnet).
Klart. Du har nu en bild med rätt mått för webbplatsen (vilket du ser på informationen om bilden).
Ställ dig på bilden i Arkivet och klicka på ”Ok”:

2.4.2 Texter
På Bildmodulens vy Texter så måste du ange alternativtext (alt-text) för bilden. Du kan också ange en bildtext
som visas under bilden, men det är inget som vi brukar använda på www.falun.se.
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Alternativtext (alt-text)
Alternativtext är en text som används om bilden inte visas eller om en funktionshindrad person använder hjälpmedel för att ta del av informationen. Du måste alltid fylla i en sådan text och du ska alltid ställa dig på ”Ange
egen” när du skriver in detta.

Ange egen
Fyll i en alternativtext här. Tänk på att fylla i en text som förmedlar någonting om det bilden
föreställer. Detta ska vara kort, på cirka en mening och aldrig börja med ”Bild på…”. Tänk dig att
du har en person framför dig som du ska beskriva bilden nedanför för. Då säger du t.ex. kanske ”Ung
tjej som sitter på bussen och tittar ut genom fönstret.” och inte ”Bild på tjej”.

Viktigt!
Alt-texten är ett måste!
Du får varken skippa eller slarva med alt-texten, det är en av de viktigaste
delarna för att ha en tillgänglig webb vilket är ett lagkrav för alla
kommunala webbplatser.

2.4.3 Övrigt
Inga funktioner under denna flik ska användas för www.falun.se. Du kan hoppa över den.

2.5. Ikonen ”Moduler”

Moduler kan liknas vid byggstenar med vilka du bygger upp din sida. Vilka moduler du ser beror på vilken
behörighet och roll du har i webborganisationen.
Modulerna är indelade i kategorier och för varje modul kan du göra mer eller mindre avancerade inställningar.
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Behörighetsstyrd funktion
Vilka moduler som du kan jobba med är beroende av vad du har för roll och arbetsuppgifter i webborganisationen. Därför kan vissa delar av dessa instruktioner inte
stämma överens med vad du ser och kan göra.

Så här jobbar du med moduler
Du lägger till en ny modul med hjälp av modulväljaren. Som inloggad i SiteVision hittar du den i
verktygslisten längst upp i redigeringsläget. Du kan antingen söka fram den modul du vill lägga
ut på sidan eller leta fram modulen med via kategorierna.

Ta bort modul via redigeringsyta
För att ta bort en modul från en webbsida, gör så här:
1.
Markera modulen som du vill ta bort i
redigeringsytan.
2.
Högerklicka på modulen direkt på sidans
innehåll i redigeringsläget och välj ”Ta bort”.
3.
Spara och publicera om för att ändringen
ska visas för besökaren.

Ta bort en modul under Innehåll
Du kan också ta bort en modul från en sida genom att
markera den under ”Innehåll”, gör då så här:
1.
Markera modulen som du vill ta bort under
Innehåll till vänster.
2.
Högerklicka och välj Ta bort
3.
Spara och publicera om för att ändringen
ska visas för besökaren.
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2.5.1. YouTube modulen
Med modulen YouTube kan du enkelt visa filmklipp från Youtube på din webbsida. Du slipper hantera krånglig
inbäddningskod utan kan lägga in en länk direkt till klippet i modulen.

Så här lägger du till en YouTube modul
1. Klicka på modulikonen och välj Youtube (du kan söka efter den om du inte ser den i listan på moduler,
via sökfältet).
2. Under inställningen Video klistrar du in en länk till ditt Youtube-klipp. Om du inte har direkt tillgång till
klippets länk kan du klicka på knappen Sök på YouTube. Då öppnas en ny flik i webbläsaren med YouTube
där du kan söka fram klippet. Kopiera länken till det klipp du vill visa. Gå tillbaka till SiteVision och
klistra in länken.

3. Klicka i ”Anpassa spelarens storlek” och ange 700 x 350 px enligt bild nedan.
4. De enda rutor som ska vara iklickade är ”Visa videoinformation”, ”Visa knapp för fullskärmsläge”
och ”Visa i redigeringsläge”.

2.5.2 Formulärer i SiteVision
De olika formulären i SiteVision:
• E-postformulär – används för att skapa formulär där svaren skickas som e-post direkt till den som står som
kontaktperson för formuläret.
• Frågeformulär – formulär där svaren kan lagras och administreras på webbsidan.
• Enkät - formulär där svar och statistik lagras på webbsidan.
• Webbanmälan - för anmälan till olika aktiviteter. Har till stor del ersatts av frågeformulär.
Läs mer om de olika formulären och dess funktioner på https://help.sitevision.se/ (sök på ”Formulär” i
sökverktyget).

36

2

SITEVISION MANUAL

Verktygslisten

Läs mer om de olika formulären och dess funktioner på https://help.sitevision.se/ (sök på ”Formulär” i
sökverktyget).

Viktigt!
När ska man inte skapa ett formulär i SiteVision?
Endast enklare formulärer får placeras i Sitevision. ”Riktiga e-tjänster” ska läggas i
Självserviceportalen (service.falun.se). När den ligger i portalen kan du länka till den
från din sida i SiteVision.
Beställning av formulär till självserviceportal:
1. Varje blankett/e-tjänst ska ha en blankett/tjänst-ansvarig (för IT:s frågor inte
kundens).
2.

Beställning (beskrivning av tjänst/formulär) görs till IT-avdelningen som ”avgör”
om det ska vara ett enkelt Sitevisionformulär (som kan göras av ämnesansvarig)
eller en e-tjänst på självserviceportalen.

3.

Om formulär/e-tjänst ska skapas i Självserviceportalen meddelas beställaren att
material ska skickas till IT-kontoret om det redan inte skickats i steg 2. I annat fall
är det fritt fram att skapa formuläret i SiteVision. Det gör du antingen själv, om
du har behörighet, eller får hjälp av din ämnesansvarige.

4.

Om e-tjänsten läggs i serviceportalen ska en länk skapas från din sida på www.
falun.se till den sida på självserviceportalen där beskrivning av formuläret/e-tjänsten finns (själva blanketten ska alltså inte öppnas i länkningen).

Observera: Länken till formuläret/e-tjänsten kan läggas in på flera sidor på
www.falun.se, men ska leda till en och samma sida på själverviceportalen.
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2.6. Ikonen ”Sidaktivitet”

Längst till höger hittar du ikonen Sidaktivitet. Här hittar du information om sidan samt att du har möjlighet att
själv skriva en kommentar om sidan .

Följande saker kan du få information om i Sidaktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ändrad sida
Publicerad sida
Avpublicerad sida
Schemalagd publicering
Schemalagd avpublicering
Skapad version
Återtagen version
Borttagen version
Flyttad sida
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3. Sidolisten

Sidolisten innehåller ett antal funktioner för att navigera i redigeringsläget, se arbetshistorik och skapa nytt
innehåll på din webbplats:

3.1 Spara

Handen visar status på sidan. SiteVision sparar automatiskt all information.
Är handen grön betyder det att allting (alla ändringar) är sparat. Om handen är grå betyder det att det finns
innehåll på sidan som håller på att sparas.

Allt sparat

Spara pågår”
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Sök visar resultat från sidor, artiklar (nyheter), länksidor, strukturobjekt, filer, bilder och mappar på hela
webbplatsen. Sökträffarna grupperas och sorteras baserat på var du befinner dig i strukturen, exempelvis; står
du i filarkivet listas filer överst. Sökningen är en livesökning som visar träffarna direkt och dessutom visas flest
träffar från den del du står i när du söker.

Sök i sidolisten söker efter namn, titel och bildbeskrivning, samt kortnamn (om webbplatsen använder en URL
med kortnamn).
För muspekaren över en träff så kan du se var den finns i strukturen. Klicka på träffen för att gå till din sökträff.
I exemplet ovan ser du att sökresultaten kategoriseras - sex träffar på sidor och fem träff på bilder.

3.3 Historik

Visar de tio senaste sidorna du har arbetat med. Klicka på en av länkarna för att komma till den sidan.
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3.4 Bläddra

Knappen Bläddra i sidolisten använder du för att dölja eller visa webbplatsens struktur och dess innehåll.

Menyn för navigatorn
Högst upp i vyn som fälls ut finns en menyn för att visa sidor/filarkiv och bildarkiv. Som standard är Sidor
förvalt. Där visas strukturen på webbplatsen, publicerat såväl som opublicerat. Klickar du på menyn kan du
växla till Filarkiv och Bildarkiv.

Innehåll
I den nedre delen av strukturen visas Innehåll. Här ser du innehållet för den meny du valt att visa. Det
innebär att du ser moduler, layouter, innehållsytor, mallar och dekorationsmallar. För bild- respektive
filarkiv ser du mappar och bilder/filer. Du kan flytta objekten som finns under Innehåll genom att dra och
släppa.

Behörighetsstyrd funktion
Du kan se olika mycket element beroende på vad du har för roll i webborganisationen.

Viktigt!
Utbildning krävs!
Om du inte har fått utbildning i layout ska du inte dra och släppa layoutobjekt
som puffar och spalter.
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3.4.1. Visa ”Sidor”
Sidor är standardvyn i menyn för navigatorn. Här kan du se hela strukturen på webbplatsen. Innehållet i form av
sidor, mappar och arkiv. Här syns också aktuell status på respektive objekt med hjälp av sidikoner (läs om dessa
nedan).

Objekttyper
Det finns flera objekttyper på en webbplats. Exempel är sidor, länkar, mappar och artiklar. Alla visas i
navigatorn, och de olika objekttyperna har egna ikoner.

Sidikoner

1. Publicerad sida
Webbsidan är publicerad. Sidan ser likadan ut i redigeringsläget som online.
2. Publicerad sida med ändringar
Webbsidan har förändrats sedan den sist publicerades. Sidan kan se annorlunda ut i redigeringsläget,
jämfört med online. Denna ikon är en påminnelse att publicera de ändringar som gjorts.
3. Ej publicerad sida
En sida som inte är publicerad, alternativt är avpublicerad. Den syns enbart i redigeringsläget.
4. Schemalagd publicering
En sida har en schemalagd publicering, alternativt avpublicering. Sidan får också denna ikon ifall du
publicerar en undersida till en ej publicerad sida.
5. Arkiv
Arkivet samlar artiklarna skapade på webbplatsen.
6. Artikel
Visas normalt inte i menyer utan listas alltid i ett arkiv. De visas på webbsidan med hjälp av
modulen Nyheter, Nyhetsmeny, Evenemangskalender, Länklista, FAQ-lista eller Blogg.
7. Mapp
Det går samla innehållet på webbplatsen i mappar.
8. Länksida
Länksida skapar ett menyalternativ i er struktur. Exempelvis om du önskar ha en länk i menyn på
webbplatsen.
9. Struktursida
En struktursida handlar om att visa en sida på flera olika ställen på webbplatsen.
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3.4.2. Visa ”Filarkiv”
Här kommer du åt alla filer som ligger i det centrala filarkivet, ett gemensamt arkiv som kan nås av samtliga
användare. Här kan du lägga till nya informationsfiler, kategorisera filer och ta bort filer. Det går även spara filer
till ett specifikt arkiv kopplat till en särskild sida. Detta arkiv kallas Filer på sidan. Dessa filer kommer du inte åt
från filarkivet, utan måste då utgå ifrån den sida som har filer i sitt lokala arkiv.

Tips!
Filarkiv eller Filer på sidan?
Filarkiv
•
Gemensamt för alla i webborganisationen.
•
För att ta bort en fil får behöver man gå
in i filarkivet och ta bort (man måste då
kolla så att ingen annan användare har
hunnit använda filen eller länkat till den).
•
Filarkivet når du exempelvis genom länkdialogen (när du länkar till bild) och via
fildelningsmodulen.
Exempel på användning:
Ämnesansvariga skapar mappstruktur som
liknar den för Bildarkiv i navigatorn och laddar
upp filer. På detta sätt vet ungefär alla i webborganisationen vart de ska leta efter filerna.
Filer på sidan
•
Filer är kopplad till en specifik sida och kan bara användas av de som har behörighet
på sidan.
•
Slänger du sidan slänger du således också filerna.
•
Filer på sidan når du exempelvis genom länkdialogen (när du länkar till en fil).
•
Kopierar du sidan kommer tyvärr inte filerna med eftersom de är kopplade enbart
till originalsidan.
Exempel på användning:
Ibland kan man ha filer som man inte vill att alla ska nå. Ligger de på Filer på sidan
så är det mindre risk för att de sprids.
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Ladda upp filer till filarkivet
För att ladda upp filer till filarkivet klickar du på ikonen Ladda upp. För att placera in filen i en mapp
pekar du först ut mappen, och klickar därefter på Ladda upp. Det går också utmärkt att dra och släppa in
filerna till mappen i efterhand.

Skapa mapp i filarkivet
För att skapa en mapp i filarkivet klickar du på Skapa ny. Ge mappen sitt namn och klicka på OK.
För att sedan placera filer i mappen, markerar du den och klickar på Ladda upp.
1

2

3

Flytta filer
För att flytta en fil som kanske hamnade i fel mapp så är det bara att dra och släppa filen till rätt plats.
Släpp filen rakt på en mapp eller mellan två filer.
Ta bort filer
För att ta bort en fil, markera filen och högerklicka och välj ”Ta bort”.
Filinformation
Om du markerar en fil i filarkivet visas mer information om filen:
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Behörighetsstyrd funktion
Du behöver särskild behörighet för att ladda upp/ta bort/flytta filer
och skapa mappar i filarkivet.

Viktigt!
Ändra inte utan att kolla med berörda
Ändra aldrig i filarkivet innan du kollat med berörda varför det ser ut som det gör.
Det kan finnas en anledning till varför struktur/innehåll är på ett visst sätt i arkivet.

Tips!
När ska en fil inte ligga i SiteVision?
Filer ska placera på olika ställen beroende på deras typ:
1. Informationsfiler
Informationsfiler (broschyrer, foldrar, instruktioner etc.) ska ligga i SiteVision,
antingen På sidan eller i filarkivet beroende på hur ni vill att de ska synas.
2. Blanketter
Blanketter för t.ex. ansökningar till diverse tjänster (förskola etc.) ska läggas på
Självserviceportalen. Ämnesansvariga ska då mejla ansvarig person IT-kontoret som gör
detta åt er. När blanketten ligger på plats ska man länka från ens sida på www.falun.se
till sidan på Självservice där information om blanketten och länk till blanketten finns
(alltså inte länka direkt till blanketten).

3.4.3. Visa ”Bildarkiv”

Här kommer du åt allt bildmaterial som ligger i det centrala bildarkivet, ett gemensamt arkiv som kan nås av
samtliga i webborganisationen. Här kan man lägga till nya bilder, skapa mappar, sätta metadata på bilder och
ta bort bilder.

Behörighetsstyrd funktion
Särskild behörighet krävs för att ha tillgång till att ändra/lägga till saker
i Bildarkivet. Kontakta din ämnesansvarige om du behöver lägga in någonting nytt.
Det går även att spara bilder till Bilder på sidan. Dessa bilder kommer du inte åt från bildarkivet, utan måste då
utgå ifrån den sida som har bilder i sitt lokala arkiv. Du kan läsa mer om bilder på sidan 27.
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Tips!
Saknar du bilder?
Önskar du nya bilder eller saknar något från ett särskilt område/ämne, kontakta din
ämnesansvarige som samlar ihop beställningar och skickar till dessa samlat till
kommunikationskontoret.

3.4.4. Papperskorg
I SiteVision finns det en papperskorg och du kommer åt den genom att klicka på bläddra i sidolisten.
Papperskorgen ser du i din struktur, under Visa sidor.
Objekt som kan flyttas till papperskorgen:
• Sidor
• Länksidor
• Mappar
• Bilder från bildarkivet
• Filer från filarkivet
• Arkiv

Om du av misstag tar bort något av de objekt som finns listade ovan, hamnar det i papperskorgen. Kontakta
kommunikationskontoret för att återställa objektet.

Viktigt!
Moduler hamnar inte i papperskorgen.

3.5 Skapa ny
Sidor
Skapa ny knappen används för att lägga till Sida, Länk, Arkiv eller Mapp på webbplatsen. Beroende på vad
du har behörighet att skapa visas olika objekt.
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För att lägga till ett objekt klickar du på Skapa ny. Skapa ny sida är förvalt, om du vill skapa något av de
andra alternativen klickar du på pilen eller texten Skapa ny och en meny fälls ner.

Behörighetsstyrd funktion
Åtkomst till funktionen ”Skapa ny” varierar beroende på vad man har för roll i webborganisationen.

3.5.1. Sida
1. Klicka på Skapa ny för att skapa en ny sida.
2. Fyll i namn på webbsidan och välj vilken mall sidan ska baseras på. SiteVision kommer ihåg vilken mall som du
senast använde och föreslår den, för att välja en annan klickar du på pilen till höger om texten Välj mall.
Välj alltid ”Sida” för vanlig sida på www.falun.se eller ”Nyhetsartikel” för nyhet.

3. Sidan har nu skapats. Den är markerad med en orange ikon i navigatorn som visar att den är opublicerad:

4. Fyll på med innehåll och publicera sidan, klart!
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3.5.2. Länksida
En länksida är ett sätt att infoga en länk i navigeringen.
1. Klicka på Skapa ny för att skapa en länk som ska visas som ett menyalternativ i strukturen/navigatorn. Klicka
sedan på pilen eller texten Skapa ny och en meny fälls ner där du väljer alternativet Länksida. Ge länken ett
namn och klicka på OK.

2. Välj vilken länktyp du vill använda. Du kan länka till en intern sida (finns på www.falun.se), fil, bild, extern
sida (ej på www.falun.se), epostadress eller telefonnummer.

I vårt exempel väljer vi Intern sida och markerar länkmål genom att klicka en gång på önskad sida i navigationsträdet nedan.

3. Klicka OK. Nu kan du se länken i navigatorn om du har Bläddra aktiverad. Länken är markerad med ett orange
kryss då länken inte är publicerad.

4. Klicka på publicera. Klart.

3.5.3. Struktursida
Strukturobjekt använder du för att exempelvis visa en eller flera sidor på flera olika ställen på webbplatsen på ett
enkelt sätt. Ge struktursidan ett namn och peka ut källan (originalet).
Med dessa strukturer kan du plocka ihop en alternativ navigering genom att peka ut befintliga sidor med struktursidor och på så sätt bygga upp en hel delgren för utvalda sidor som exempelvis bara gäller studenter.
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Samma publiceringsregler gäller för dessa sidor som för vanliga, d.v.s. att namnet du ger sidorna visas i menyer
osv. Det går inte att redigera sidorna då de bara speglar en annan sida som ligger någon annanstans på webbplatsen.

Strukturobjekt som kan skapas är:
• Struktursida - pekar ut en befintlig sida
• Strukturlänk pekar ut en befintlig länk
• Strukturmapp pekar ut en befintlig mapp

Så skapar du en struktursida
1. Klicka på Skapa ny för att skapa ett nytt strukturobjekt. Klicka sedan på pilen eller texten Skapa ny och en
meny fälls ner där du väljer Strukturobjekt.
Fyll i namn på strukturobjektet och klicka OK.

Källa
2. välj vad du vill basera strukturobjektet på genom att klicka på den.

Information
Metadatavärden ärvs inte med från originalsidan automatiskt utan tanken är att struktursidan kan ha egna metadatavärden. Om du vill att strukturobjektet ska ärva källans metadatavärden kan du ställa in detta här.
• Använd källans metadata: Hämtar alla metadatavärden från källan. Även metadatafält som i sin tur
hämtar värden från systemvärden omfattas med andra ord av detta. Innebär att du inte ens kan se fliken
Metadata på struktursidan.
• Använd information om skapad och ändrad från källan: Hämtar Skapad datum, Skapad av, Senast ändrad
datum, Senast ändrad av från källan.
• Använd information om språk och publicering från källan: Hämtar Publiceringsdatum, Publicerad av,
Senast publiceringsdatum, Senast publicerad av och Språk från källan.
3. Klicka OK och publicera. Strukturobjektet har nu skapats. Ikonen nedan visas i navigatorn tillsammans med
namnet på struktursidan.
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Viktigt!
Vanliga undersidor kan ej skapas under en struktursida
Under en struktursida kan du bara lägga andra strukturmappar/-länkar/-sidor.
Detta eftersom du när som helst kan ta bort en struktur

Bra att veta
Sökmotorer gillar i regel inte duplicerat innehåll och sådan information ges lägre
”sökpoäng” (hamnar längre ned i sökresultat). Om sidan dock via en så kallad ”canonical”
aktivt berättar att innehållet är duplicerat och var originalet finns så bibehålls
informationens ”sökpoäng”.
SiteVision skriver automatiskt ut en canonical-tagg i sidans kod som berättar var originalinformationen (dvs ”Källa” i bilden ovan) finns.

3.6 Publicera

En sida kan ändras utan att ändringarna syns i visningsläget för besökarna. För att besökarna ska se ändringarna
måste sidan publiceras. Det gör du genom att klicka på ikonen Publicera.
När du valt Publicera så öppnas en publiceringsdialog. Beroende på vad som är inställt på sidan som ska
publiceras visas ett antal val.

3.6.1. Publicera - fliken Allmänt

Datum och tider
Du kan styra tidpunkten för publicering om du inte vill publicera på en gång eller om du har ett bestämt
datum när du vill avpublicera sidan.
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Tips!
Lyfta en nyhet igen?
Om du vill manipulera publiceringsdatumet (för att t.ex. lyfta en nyhet) så gör du detta
under Egenskaper på sidan och inte här, se sidan 16–17.

Publicera sidan vid ett senare tillfälle
Om sidan ska publiceras vid ett senare tillfälle, markera detta alternativ och ange tid och datum.
Klicka på ikonen för kalendern så kan du välja datum i en kalender eller fyll i datumet själv i det vita
fältet. Sidan kommer då att publiceras vid det tillfälle du har angett.

I navigatorn syns det att sidan har en tidsstyrd publicering genom att den får en ”klockikon”
Se nedanstående exempel.

Om någon av de ovanliggande sidorna inte är publicerad kommer det också att visas ett ”paustecken” på sidan. Detta innebär att sidan kommer att publiceras när alla de ovanliggande sidorna
publiceras.

Avpublicera sidan vid ett senare tillfälle
Om sidan ska avpubliceras automatiskt vid ett speciellt datum markera detta alternativ och ange tid
och datum. Klicka på ikonen för kalendern så kan du välja datum i en kalender eller fyll i datumet
själv i det vita fältet. Sidan kommer då att avpubliceras vid det tillfälle du har angett.
I navigatorn syns det att sidan har en tidsstyrd avpublicering genom att den får en ”pausknapp”
Se nedanstående exempel.

Avbryta publicering och avpublicering
För att avbryta en schemalagd publicering så klickar du på Publicera-knappen. Ett meddelande visas
då och du kan avbryta schemaläggningen, om du har behörigheten: Låsa upp publiceringslås.
Sidor med schemalagd publicering går inte redigera utan att avbryta schemaläggningen.
Sidor som däremot ska avpubliceras på ett specifikt datum går att redigera och publicera om.

Aktivera tidpunkt för påminnelse att se över innehållet

Påminnelse använder du för att bli notifierad om att en sida behöver ses över efter en viss tid då det
gått ett tag sedan den publicerades. Notifieringen via mail innehåller en länk till sidan.
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Mottagaren kan då klicka på länken, läsa igenom innehållet och bestämma om något ska ändras,
om sidan ska publiceras på nytt (godkänna befintligt innehåll) eller avpubliceras. På detta sätt hålls
sidorna uppdaterade med rätt innehåll.

Tips!
Den här rutan är ikryssad som standard. Det är bra för att ha koll så innehållet på
en sida är uppdaterad. Det går att avmarkera rutan i publiceringsdialogen för att
slippa påminnelse på t.ex. nyheter.

Pliktleverans av elektroniskt material
Alla sidor (utom nyheter) ska ingås i pliktleveransen till Kungliga Biblioteket. Klicka därför alltid i
”Inkludera i E-pliktleverans”. Läs mer om pliktleveransen på www.kb.se/plikt/eplikt/

Kvalitetskontroll

Länktest, tillgänglighetstest och/eller valideringstest startas när du klickat på publicera-ikonen. Om alla
länkar fungerar, om sidan validerar och inte har några tillgänglighetsfel blir det ”grönt”.
Om det är ett länkfel, valideringsfel eller tillgängllighetsfel blir fliken Allmänt brunmarkerad:

Länkkontroll
Om det finns felaktiga länkar på sidan visas detta:

Klicka på länken Visa detaljer för att få en rapport över felaktiga länkar.
I detta fall så har modulen Ingress en felaktig länk. En länk med en felaktig adress.

W3C-valideringskontroll
Kontrollerar om koden på sidan ”validerar”. Om sidan inte validerar visas ”rött resultat”:

Om detta visas, kontakta din ämnesansvarige som i sin tur tar detta med kommunikationskontoret.
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Tillgänglighetskontroll
Kontrollerar tillgänglighetsregler vid publicering, exempelvis att rubriknivåer kommer i rätt
ordning, att tabeller följer vissa regler osv.
Klicka på länken Visa detaljer om sidan visar ett ”rött resultat”. Då visas mer informatiom om
felet:

Om du inte förstår felet, kontakta din ämnesansvarige.

Publicera
Denna klickar du på om du vill publicera ut sidan - så att den visas online. Om du väljer att inte
publicera sidan så visas den enbart i redigeringsläget. Exempelvis om du gör ett utkast till en sida så
kanske den inte ska publiceras på en gång.

Publicera och visa
Denna klickar du på om du vill publicera ut sidan och dessutom besöka den online direkt efter.

Avbryt
Avbryter den pågående publiceringen och du är åter i redigeringsläget.

3.6.2. Publicera – fliken ”Metadata”
Här fyller du i metadatavärden för de metadatafält som finns uppsatta på webbplatsen. Metadata betyder ”data
om data” och innehåller information om sidan som visas. Det kan exempelvis vara information om när sidan
publicerades senast, vem som skapade sidan osv.
Informationen på denna flik skiljer sig beroende på vad du har för behörighet. Är du osäker på om du ska ändra
något här, hoppa över det och publicera eller hör med din redaktör eller ämnesansvarige.
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Knappen klar tar dig till visningsläget/onlineläget när du har redigerat klart på en sida.

Om du inte ser ikonen klar är det för att sidan inte är publicerad. Du kan då inte komma till visningsläget på
denna sida.

3.8 Mer information

Som inloggad användare i SiteVision kan du via sidolisten få information redigeringsläget och göra vissa
inställningar för din användare. Klicka på Informationsknappen i sidolisten.

3.8.1. Hjälp
Välj alternativet Hjälp för att gå till SiteVisions hjälpwebb där du hittar information om SiteVision.
Du kan även surfa till hjälpwebben genom att skriva in help.sitevision.se i din webbläsare.

3.8.2. Tyck till
SiteVision AB vill gärna veta vad du tycker. Välj Tyck till för att öppna ett formulär och skicka dina
synpunkter till dem.

3.8.3. Videoguider
Gå direkt till hjälpwebben för att ta del av de populära videoguiderna om det nya redigeringsläget i SiteVision 4.

3.8.4. Om SiteVision
Välj Om SiteVision för att se vilken version av SiteVision webbplatsen är installerad på. Här kan du även
se en länk till licensvillkoren för installationen.

3.8.5. Språk/Language
Välj språk för redigeringsläget via Språk/ Language. Markera engelska eller svenska och klicka Spara och ladda
om för att aktivera det nya språket.

3.8.6. Personliga inställningar
Här kan du välja att bocka i denna ruta för att slippa varningar när du väljer avbryt i dialoger.
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4. Viktiga funktioner och
arbetssätt i SiteVision
4.1 Lägg till en länk på sida

För att skapa en länk i SiteVision, markera det som ska länkas och klicka sedan på länkikonen.
Då fälls det ner en lista där du kan välja mellan olika länktyper.

Det går också att högerklicka på en text och välja alternativet ”Infoga länk”.

Behörighetsstyrd funktion
Du kan se olika mycket alternativ i länkalternativet beroende på vad du har för roll i
webborganisationen.

Skapa en länk till en intern sida
En intern sida är en länk till en sida som finns på www.falun.se.
Gör så här för att skapa en länk till en intern sida
1. Markera texten som ska länkas.
2. Klicka på ikonen Länkar och välj Intern sida i listan.
3. En ny vy öppnas med länktypen Intern sida. Det går att ändra länktyp i denna lista om du valde fel typ
av länk.
4. För interna sidor visas hela strukturen på webbplatsen. Du får då markera den sida du vill länka till
eller söka efter sidan
5. Klicka OK. Vyn försvinner.
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Skapa en länk till en extern sida
En extern sida är en länk till en annan webbplats.
Gör så här för att skapa en länk till en extern sida
1. Markera texten som ska länkas.
2. Klicka på ikonen Länkar och välj Extern sida i listan.
3. En ny vy öppnas med länktypen Extern sida. Det går att ändra länktyp i denna lista om
du valde fel typ av länk.
4. Fyll i adress. Exempelvis www.google.se. Om “http://” inte anges kommer systemet att hantera detta
och lägga till det. Du kan också klistra in en kopierad länk med CTRL C.
5. Under Inställningar är det viktigt att du väljer i Öppna i nytt fönster.
6. Klicka OK. Vyn försvinner.

Skapa en länk till en fil
Används om du vill länka till en fil. Filen kan bläddras fram från filarkivet i SiteVision eller hämtas från din
dator och läggas till på önskad plats i filarkivet.
Gör så här för att skapa en länk till en fil
1. Markera texten som ska länkas.
2. Klicka på ikonen Länkar och välj Fil i listan.
3. En ny vy öppnas med länktypen Fil. Det går att ändra länktyp i denna lista om du valde fel typ av länk.
4. Om du ska länka till en fil måste den finnas uppladdad i SiteVision. Sök efter filen eller markera den
sida du vill länka till i filarkivet.
5. Om filen INTE finns i filarkivet så markera den mapp som du vill ladda upp filen till och klicka på länken
Ladda upp. Ett nytt fönster öppnas där du kan markera en fil från din dator och ladda upp.
6. Under Inställningar är det viktigt att du väljer Öppna i nytt fönster.
7. Klicka OK. Vyn försvinner.
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Skapa en länk till en e-postadress
Används om du vill skapa en länk till en e-postadress. Adressen anges manuellt. När besökaren klickar på
länken öppnas användarens e-postprogram och adressen blir automatiskt ifylld.
Gör så här för att skapa en länk till en e-postadress
1. Markera texten som ska länkas.
2. Klicka på ikonen Länkar och välj E-postadress i listan.
3. En ny vy öppnas med länktypen E-postadress. Det går att ändra länktyp i denna lista om du valde fel
typ av länk.
4. Fyll i e-postadressen i fältet.
5. Klicka OK. Vyn försvinner.

Skapa en länk till ett telefonnummer
Används för att markera telefonnummer i koden som telefonlänkar (tel:). Det ger möjlighet att direkt ringa
upp numret, på samma sätt som e-postlänkar (mailto:) ger möjlighet att skicka e-post.
Gör så här för att skapa en länk till ett telefonnummer
1. Markera texten som ska länkas.
2. Klicka på ikonen Länkar och välj Telefonnummer i listan.
3. En ny vy öppnas med länktypen Telefonnummer. Det går att ändra länktyp i denna lista
om du valde fel typ.
4. Ange det fullständiga telefonnumret, inklusive det internationella prefixet, i länken
– även om det nummer som visas på sidan bara innehåller den lokala delen.
Då fungerar länken oavsett varifrån användaren ringer.
5. Klicka OK. Vyn försvinner
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Tips!
Bra att tänka på gällande länkar
•
•
•

•
•
•
•
•

Länkar ska läggas direkt under det stycket som de hör till (det ska aldrig finnas
långa länklistor som hör ihop med hela sidans innehåll nederst på sidan).
En länk ska aldrig bestå av mer än 7 ord.
Om sidan som länken går till har en tydlig rubrik som passar i sammanhanget,
kan rubriktexten användas som länktext. Då blir det lättare för användaren att
avgöra att denne hamnat rätt.
Undvik att inleda länkar med ”Läs mer om…”, ”Gå till…”. Då slipper läsaren
onödig information.
Undvik länkar av typen ”Klicka här”.
Länkar till externa sidor måste öppnas i nytt fönster.
Gör aldrig länk av en bild.
Gör aldrig två länkar med samma namn på samma sida.

4.2. Lägg till en nyhet

Om det redan finns en nyhetsmodul uppsatt och du vill lägga till en nyhet så lägger du till en artikel i
nyhetsarkivet. Det finns två olika sätt att göra detta på.

Skapa Skapa ny nyhet via verktygslisten
Markera arkivet där de andra nyheterna ligger i och välj Skapa ny i sidolisten. Välj den nyhetsmall som ska
användas och klicka OK.

Fyll i Rubrik. Ingress, Innehåll och Bild. Det är viktigt att textmodulerna har just dessa namn för att
nyhetsmodulen ska fungera. Tar du bort en modul och lägger dit en ny modul så måste du alltså byta
namn på modulen.

Skapa ny nyhet via länk i nyhetsmodul
I visningsläge, klicka på länken Lägg till artikel så kommer en nyhet skapas i korrekt arkiv med den mall
som finns inställd i nyhetsmodulen.
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Fyll i Rubrik. Ingress, Innehåll och Bild. Det är viktigt att textmodulerna har dessa namn för att nyhetsmodulen
ska fungera. Tar du bort en modul och lägger dit en ny modul så måste du alltså byta namn på modulen.

Tips!
1.

2.

3.

4.

När du gjort en nyhet, gör en sökning på rubriken för att se att inga gamla nyheter
kommer upp. Till exempel ”Sommarlovsaktivieter” – kolla så att det är årets aktiviteter
som kommer upp.
Om du ska lägga till informationslänkar i nyheten, lägg då alltid till befintliga sidor.
Skapa aldrig nya nyhetssidor för detta ändamål. Länka heller inte till gamla nyheter
eftersom dessa innehåller information som kan ha ändrats.
Exempel: Om du gör en nyhet om nåt som händer på Resecentrum, så måste det också
finnas en länk till de statiska sidorna om Resecentrum – inte till en annan nyhet.
Vill du att nyheten inte längre ska visas på landningssida? Under sidans metadata,
klicka i datum för när det ska slutas synas som (kommer fortfarande synas i arkivet
men döljas på landningssidan).

För att slippa få påminnelser om att se över och uppdatera innehåll i nyheter (som
endast gäller vanliga sidor), klicka ur ”Aktivera tidpunkt för påminnelse att se över
innehållet” vid publicering.

4.3. Evenemangskalender

Vi använder Visits evenemangskalender, därför ska du skicka alla kommande evenemang till dem. Vi vidarebefordrar besökarna via startsidan och ”Uppleva och göra” landningssida:
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4.4. Kontaktuppgifter

Det finns tre olika kontakttyper på www.falun.se. I den här sektionen går vi över dessa. Det finns särskilda regler
kring när vi kan lägga information var, se till att du följer dessa.

Behörighetsstyrd funktion
Behörighet för funktioner kring kontakter kan variera beroende på vad man har för
roll i webborganisationen.

Kontakter under kontaktikon
På alla sidor på www.falun.se syns en liten kontaktikon på sidans gråa verktygsfält. Kontaktcenters information
finns där per automatik. Skillnaden mot att skriva denna information under kontaktikonen istället för text
på en sida är att metadatat kan ärvas med ner till underliggande sidor.

Lägga till ytterligare information under kontaktikon
Man ska i första hand hänvisa till kontaktcenter. Deras uppgifter visas automatiskt under alla sidors kontaktikon utan att man behöver göra något. Är det däremot så att det även måste finnas en specifik person/
avdelning som kontaktperson för sidan/sidorna, följ stegen nedan.
1. Öppna navigatorn (genom att välja ”Bläddra” i sidofältet).
2. Högerklicka på den sida det gäller och välj ”Egenskaper”.

3. Välj “Metadata”.
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4. Se fältet “Relaterad kontaktinformation” – Klicka ur rutan ”Ärv värde” och välj sedan ”+Lägg till” för
att börja fylla på med information. Informationen ska fyllas på rad för rad.

Informationen i ”Relaterad kontaktinformation”
Den information som ligger under kontaktikonen har lagts till rad för rad. Du kan välja att lägga till
Text och Länk. Obs! Fler alternativ kan visas, men det är inget du ska använda.
Information under ikonen ska se ut enligt följande:
RUBRIK: TITEL (om person)
Text: Namn Efternamn
Text: Telefon
Länk: Epost
RUBRIK: AVDELNINGSNAMNET (om kontorinfo)
Text: Telefon
Text: Epost
RUBRIK: BESÖKSADRESS (om besöksadress)
Text: Telefon
Text: Epost

Bildexempel:
Så lägger du till rubrik:
Välj ”Lägg till”, ”Text” och skriv sedan in (r) före din text. Då syns just den raden med större font.
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Så lägger du till e-post
Välj ”Lägg till”, ”Länk” och välj sedan ”E-post” i listan med länktyper:

Skriv sedan in e-post på både raderna och välj ok.

Så lägger du till ny rad
För att byta rad väljer du ”Ok” när du lagt till t.ex. telefonnummer och väljer ”Lägg till” igen för att
lägga till ny information på ny rad.

Kontakter i brödtext
När det måste finnas en specifik person som kontaktperson kopplat till ett speciellt stycke på en sida, följ
stegen nedan. Observera att ingen dubbel information ska finnas på en sida. Det betyder att om kontaktinformationen som du tänker ha i brödtexten redan finns under kontaktikonen så ska ingen ny information
läggas i brödtexten. Kontaktboxar ska inte innehålla så mycket information och ta mycket plats. Man lägger i
princip all kontaktinformation på en och samma rad, utan foto, och skapar en design med linje till vänster
om texten med hjälp av specifik ”dekoration” för textrutan.

Så lägger du kontaktbox i brödtexten
Skapa plats för kontaktboxen
För att få in en kontaktbox mitt i en brödtext så måste du ”dela” textmodulen. Ställ markören i
texten där du vill dela textmodulen och välj Verktyg (blanda ej ihop med ikonen för Redigera som
har två kugghjul och inte ett som denna) och sedan Dela textmodul. All text nedanför markeringen
flyttas ner till en ny textmodul.
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Textruta med kontaktinformation
1. Skapa en ny textruta och placera den där du vill ha den och skriv informationen enligt följande
mall:
RUBRIK (h3): xxxx
Brödtext: Förnamn Efternamn - titel, Tel: 023-xxx xx
Brödtext: Förnamn Efternamn - titel, Tel: 023-xxx xx
Brödtext: Förnamn Efternamn - titel, Tel: 023-xxx xx

Viktigt!
Skapa inte för stort mellanrum mellan rader
Om man trycker ”Enter” för att skapa en ny rad (ny kontaktperson)
kommer nytt stycke skapas, vilket innebär för stort mellanrum mellan
raderna. Tryck därför ”Shift+Enter” när du skapar en ny rad. Då skapas rätt
radavstånd.
2. Markera ”Förnamn Efternamn” välj ”Skapa länk” och välj sedan länkvarianten ”E-post”. Då kommer
listan se ut enligt följande:

3. Designa boxen
Högerklicka på textrutan med kontakterna under Innehåll fönstret och välj ”Dekoration” och sedan
”Kontakter i brödtext”. Då skapas en linje till vänster om innehållet:
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Kontaktlista med hela kontor/enheter
Kontaktlistor används på de sidor där man vill radda upp ett helt kontor/enhet. Dessa kan se ut på
olika sätt beroende på om man gör de själv, eller om de görs av våra utvecklare (när data behöver
hämtas från en extern databas). Om du är osäker på vilken typ du behöver kontakta kommunikationskontoret för rådgivning.
Kontaktlista av utvecklare:

Kontaktlista egenskapad:

Så skapar du kontaktlista
Om du ska skapa kontaktlistan själv så finns mallar på www.falun.se/webbmanual som du kan kopiera
och använda enligt nedan. Observera att du måste vara inloggad på SiteVision innan för att komma
åt webbmanualen
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Infoga mall på din sida
1. För att infoga mallen från manualen på din sida – ställ dig på raden ”Kontaktlista
– mall” under Innehåll fönstret och välj ”Kopiera”.

2. Gå till den sida du vill ha in mallen, ställ dig på ”Mittenspalt” i Innehåll fönstret,
högerklicka och välj ”Klistra in”.

Nu syns listan på din sida. Redigera den enligt de personer du vill visa upp. Glöm inte att det
alltid ska finnas en H2 rubrik ovanför listan som beskriver vilka som syns i kontaktlistan, t.ex.
”Adminstrationsavdelningen”.

Redigera mallen
Lägg till/ta bort bild
För att ersätta den gråa mallbilden, dubbelklicka på den och välj den bild du vill ersätta den
med. Har du ingen bild, högerklicka helt enkelt på mallbilden och välj ”Ta bort”.
Krav på bilder
Bilder ska vara rakt framifrån, professionellt tagna med vit bakgrund och i färg.
Storlek på bild
Storlek på porträttbilder i kontaktlistan är 80 x 100 px.

Viktigt!
För frågor eller hjälp kring bilder, kontakta din ämnesansvarige.

Lägg till fler personer i listan
Vill du lägga till en ny person i listan så gör du det direkt i den lista du klistrat in på din sida.
Följ då samma princip som tidigare, klipp och klistra:
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1. Ställ dig på en befintlig person i listan, högerklicka och välj ”Kopiera”. Observera!
För att se personlistan så måste du klicka på den gråa pilikonen bredvid raden ”Kontaktlista”.

2. Ställ dig på raden ”Kontaktlista mall” och välj klistra

Du får en ny person i listan som du kan redigera.

Tips!
Flytta objekt
Du kan flytta på personer genom att markera dem i Innehåll fönstret
och dra droppa den till nytt ställe. Det är viktigt att du ser en linje
mellan kontakterna innan du släpper, annars kan du av misstag placera
ett objekt på inuti ett annat.
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4.5 Viktig ruta på sidor

Det finns möjlighet att skapa en ruta för viktig information på en sida. Det är en textruta med annan bakgrundsfärg. Den här funktionen bör användas sparsamt och endast när man ska fånga läsarens med ”extra information”
eller ”extra viktig information”. Den här funktionen finns för att göra det lättare för användarna att hitta rätt på
webbplatsen. Utgå från deras behov och perspektiv när du strukturerar information och skapar viktigruta. Fyll
absolut inte på en sida med massor av viktigrutor. Glöm inte, man ser inte skogen för alla träd… Du ska underlätta för användarna. För mycket information och designelement gör det motsatta.

Så här skapar du en viktigruta:
1. Skapa in en ny textmodul genom att välja textmodulikonen på sidans verktygslist.
2. Skriv in den text du vill ha, rubrik bör vara h2.
3. Gå till Innehåll fönstret, högerklicka på den textruta du skapat och välj Dekoration och Viktig ruta.

4.6 Linje under stycke
På sidor med mycket information kan det underlätta att dela upp texten med hjälp av linjer. Den här funktionen
ska användas om man absolut måste på grund av för mycket underrubriker och text.

69

4

SITEVISION MANUAL

Andra viktiga funktioner och arbetssätt i SiteVision

Exempel:

Så här gör du en linje under ett stycke
1. Infoga en ny textruta (via textmodulikonen på sidans verkstygslist).
2. Klipp och klistra eller skriv in den text du vill ska ha en linje under sig.
3. Gå till Innehåll fönstret, högerklicka och välj Dekoration och Streck under.

4.7 Slider

Huvudredaktören på kommunikationskontoret hanterar slidern på startsidan. I den läggs längre projekt och
specifika satsningar i kommunen. Har du tips på vad du vill ha med där, kontakta din ämnesansvarige som samlar
beställningar och skickar till kommunikationskontoret.

4.8 Styrdokument – placering

Styrdokument ligger på sidan ”Områdesspecifika styrdokument” på www.falun.se som sköts av stadskansliets
personal och nämndsekreterarna.
Alla styrdokument på webben ska länka till filen som ligger i styrdokumentlistan. Lägg aldrig styrdokument i
SiteVisions filarkiv eller Filer på sidan – då uppstår problem att hitta filer vid uppdateringar av styrdokument.
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4.9 Viktigt meddelande (vid kris)

På falun.se finns möjlighet att på ett enkelt och snabbt sätt nå ut med information om krissituationer.
Informationen visas tydligt, en gul ruta som fälls ned på startsidan.
Funktionen är tänkt att användas då det är någon krissituation i kommunen, en allvarlig brand, större elavbrott
eller liknande. Ett fåtal personer ska få tillgång till att skapa krismeddelanden men det är bra att veta om att den
finns. Funktionen kommer användas sparsamt, för att besökarna verkligen ska reagera när de ser den.

71

4

Rekommenderade
webbläsare

SITEVISION MANUAL

Rekommenderade webbläsare

5. Rekommenderade webbläsare
Windows Vista/7/8/10
• Firefox
• Google Chrome
• Internet Explorer 11

Mac OS X

• Safari
• Firefox
• Google Chrome

Viktigt!
Äldre versioner av Internet Explorer än IE 11
Sedan den 12 januari 2016 upphörde Microsoft att ge support på äldre versioner av
Internet Explorer. För dig som användare innebär det att Microsoft inte längre kommer
åtgärda säkerhetsproblem och ge teknisk support på äldre versioner än IE 11.
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6. Kortkommandon i SiteVision
CTRL + Enter

OK i dialogruta

SHIFT + Dubbelklick på text/bild

Direkt åtkomst till modulens inställningar från visningsläget
(fungerar endast på text- och bildmoduler)

F2

Byt namn (om man står på en modul i Innehåll-fönstret)

F2

Byt namn på sida (om man står på en sida i navigatorn)

I Textmodulen:
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CTRL+X

Klipp ut

CTRL+C

Kopiera

CTRL+V

Klistra in

CTRL+B

Fet stil

CTRL+I

Kursiv stil

CTRL+L

Skapa länk

CTRL+SHIFT+L

Skapa ankarlänk

CTRL+Z

Ångra

CTRL+Skift+S

Dela textmodul

CTRL + 1

Rubriknivå 1 (den första rubriken i listan som är märkt h1)

CTRL + 2

Rubriknivå 2 (den första rubriken i listan som är märkt h2)

CTRL + 3

Rubriknivå 3 (den första rubriken i listan som är märkt h3)
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Källor och tips på läsning

SiteVisions egna
instruktioner
En stor del av instruktionerna i den här manualen är
hämtade från SiteVisions hjälpsidor som du kan hitta på

https://help.sitevision.se/

Webbmanualen
Falu kommun har en webbmanual online för alla som är en del
av webborganisationen. Du hittar den på www.falun.se/webbmanual
Oberservera att du måste vara inloggad i SiteVision för att komma åt manualen.

Kommunens
skrivhandledning
För dig som skriver i tjänsten finns särskilda riktlinjer framtagna
- följ dem! Du kan ladda ner dem på Insidan eller hämta ett eget
exemplar i receptionen i Egnellska huset.

Webbriktlinjer.se
Vägledningen för webbutveckling är de officiella riktlinjerna för hur
man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige.

Internetstiftelsens webb
På Internetsstiftelsens webbplats hittar du bland annat rapporten ”Svenskarna och
internet”. Det finns många andra intressanta undersökningar och rapporter. Du hittar
dessa på www.iis.se/fakta/
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