
Nyt system til lokalhjemmesider  i Enhedslisten
FRA NU AF HAR AFDELINGER MULIGHED FOR AT SKIFTE LOKALHJEMMESIDE TIL ET 
NYT OG MERE TIDSSVARENDE SYSTEM. DET EKSISTERENDE SYSTEM FORTSÆTTER TIL 
STARTEN AF 2018, HVOR DET UDFASES.

Systemet er et WordPress multisitesystem, udbygget med en række ekstra 
moduler og faciliteter. Wordpress er verdens mest udbredte Website og Blog 
system. Det er meget brugervenligt, har et stort udvalg af både gratis og 
kommercielle Plugins, med ekstra funktioner og så er det er Open Source.

Det er udbygget med et modificeret Theme (Sæt af skabeloner og funktioner), 
fra ThemeZee. Dette udvider systemet med en række funktioner, blandt andet 
til at styre visning af relateret indhold, seneste indlæg og kommentarer, 
menuplaceringer, indhold i Faner, Galleri, Kampagneslider m.v. Det kan 
også bruges til at opbygge en mere Magasinagtig forside, baseret på  
Kategorivisninger.

Systemet er lavet i et fuldt responsivt design, der tilpasser sig visning på enten 
PC, tablet eller telefon. Dette indebære også at det standard laver forskellige 
størrelser af uploadede billeder, hvor den optimale størrelse udvælges til 
den givne visning. Typografierne er låst til Enhedslistens skrift “Maj”, og der er 
mulighed for at arbejde med den farvepalette som også bruges i materialer og 
andet design.

Derudover indeholder det integration med sociale medier, med mulighed 
for at vælge og placere deleknapper ved indhold, lave en IKON menu med 
knapper til afdelingens eller kandidaters; facebook, twitter, instagram m.v. 
Endelig kan det konfigureres til at indhold automatisk, eller manuelt, deles til; 
sider, grupper, profiler m.v.  på alle førende Sociale Medier.

SIDEBAR WIDGET MED FANER

SØGE- OG KALENDER WIDGETS
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Afhængig af ambitionsniveau for lokalehjemmesiden, kan man vælge enten at have adgang som Redaktør 
eller Side-administrator. 
•	 Som Side-administrator får man adgang til mere avancerede sidebygningsfaciliteter og kontrol over hvilket 

indhold der skal vise hvor på siden. 
•	 Som Redaktør får man adgang til at oprette; indlæg, sider, kategorier og tags, samt menupunkter og 

selvfølgelig uploade og bearbejde billeder og dokumenter. Det vil sige meget det samme som i det 
nuværende system, men på en mere brugervenlig måde.

Som sidebygger (administrator) har man blandt andet adgang til:
•	 oprette brugere
•	 oprette menuer
•	 at vælge mellem sider i fuld bredde, eller med spalte (sidebar) i højre eller venstre side.
•	 lave slidehow i toppen, til visning af fx. politiske mærkesager, eller temaer.
•	 variere indhold mellem en og to spalter
•	 lave gitterlayouts
•	 styre indhold og rækkefølge i sidebar
•	 styre indhold i firespaltet footer
•	 slå kommentarer til og fra. Enten for hele sitet, eller individuelt.

Begivenheder
Systemet er udvidet med et 
Begivenheds- og Kalendermodul. Det 
indsætter automatisk et Google Map 
med placering af begivenhed.

Begivenheder kan deles med andre 
lokale sider, hvis disse sider har 
givet tilladelse til det. Det kan være 
praktisk på Regionsniveau eller hvor 
en begivenhed dække flere afdelings 
område.

FACEBOOK LIKEBOX WIDGET

WIDGETS
Widgets et WordPress udtryk for små konfigurerbare Boks 

elementer man kan placere på siden, oftest i en Sidebar eller 

i bunden (Footeren). Her i præsentationen er vist eksempler 

på Widgets.

Med multisitesystemet kan vi lave og distribuerer nye 

widgets, f.eks kampagnevideoer, quiz etc. og redaktørerne 

kan trække dem ind i sidelayoutet, eller lade være, alt efter 

ønske og behov.

Helskærms galleri visning
Indsættes der i et indlæg et udvalg af billeder, f.eks. fra 1. maj, 
omdannes dette automatisk til et helskærms slideshow.
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MAGASINAGTIG VISNING PÅ FORSIDEN, STYRET AF KATEGORIER OG WIDGETS

Indsæt video på en simpel måde
Kopier delingslink fra en streaminkanal som; 
Youtube, Facebook eller Vimeo og sæt det ind i et 
indlæg. Systemet trækker selv præsentationsbillede 
ud af klippet, så man kan lave en pæn henvisning 
eller liste f.eks. med kategorien Videoer.

RSS FEED WIDGET - KAN VISE NYHEDER FRA FOR 
EKSEMPEL ENHEDSLISTEN.DK
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Administatorsiden
Arbejdet med at placere elementer, især widgets, og med at lave menustrukturen sker især ved at trække og 
flytte elementer.

Menuerne
Menupunkter kan både være Enkelte sider, f.eks. Kontakt, det 
kan være En bestemt kategori, f.eks. Pressemeddelelser, eller 
det kan være et brugerdefineret Link. 

Ved at trække i hvert menuemne kan det flyttes rundt i 
strukturen, også til at være et underpunkt eller et under-
underpunkt.

Skabeloner, Udvalgt billede og Broadcast
Nor man udgiver indlæg kan der vælges forskellige skabelon-
er. Som standard har et indlæg også et udvalgt billede, som 
vises i toppen og i oversigtlister hvis det vælges.

Broadcast er et Plugin som bruges til at dele indhold med 
andre sider man har adgang til, som administrator eller 
redaktør.
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Statistik
Systemet er udbygget med et statistik modul, så redaktører og administratorer kan følge 
med i aktiviten direkte i det kontrolpanel man logger ind i.

Billedbank
Der stilles en række billeder til rådighed for fri afbenyttelse. Det er dels genrebilleder der er købt med 
ret til brug på Enhedslistens sider, dels egne billeder, gerne også doneret af afdelinger. Billederne skal 
hentes i det centrale galleri og efterfølgende gemmes i mediebiblioteket der følger med lokalsitet.

Billedbehandling
Uploadede billder kan 
beskæres, drejes og 
spejlvendes, de kan også 
sættes ned i størrelse, hvis 
de fylder uforholdsmæssigt 
meget.

Systemet genererer automatisk 
forskellige størrelser, der kan 
vælges mellem ved manuel 
indsættelse.  Andre steder 
vælger systemet den størrelse 
som passer bedst til den 
aktuelle visning.
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Multisite modellen
I multisitesystemet deler alle sites de overordnede system- og designfiler. Selve datastrukturen oprettes 
i separate tabeller i databasen. Det vil sige at de enkelte sites data ikke blandes sammen. Det betyder 
også at man kan udskille sites fra systemet, så de bliver enkeltstående wordpress installationer i stedet, 
hvis et site for eksempel har behov for at udvikle sig på en måde, som ikke kan rummes i det fælles 
system.

I Multisitesystemet kan den centrale system-administration gøre Moduler (Pugins) og widgets aktive på 
alle sider, det betyder ikke at de automatisk vises på selve siden, men at lokale side-administratorer 
kan gøre brug af dem.

System-administrator kan også nøjes med installere Moduler på hovedsitet. Så kan de ikke ses lokalt, 
men en system-administrator kan aktivere dem på specifikke sites. Det kan f.eks. være brugbart hvis en 
afdeling har et helt specielt behov for en Plugin. Det kan for eksempel være til nyhedsbrevsudsendelse, 
videogallerier m.v.

Udrulning
Der oprettes et udviklingssite til hver afdeling der ønsker det, med adressen:
ny-(afdelingsnavn).enhedslisten.dk  

Når det nye site er klar skiftes adressen til den eksisterende URL: (afdeling).enhedslisten.dk.

Det vil være muligt at få hjælp til at overføre gammelt indhold, fra sider hvor der er større arkiver som 
det giver mening at flyttet med. Det skal dog påregnes at der efterfølgende skal laves noget oprydning, 
så det overførte indhold placeres korrekt i den nye struktur.

Efter skiftet vil indholdet i det gamle site blive gemt til start/medio 2018, og vil kunne gøres tilgængeligt 
via midlertidige URL, hvis det viser sig der er vigtigt indhold, der er blevet glemt.

Der er stadig forskellige hjørner i systemet hvor hjælpetekster står på Engelsk, dette vil blive oversat de 
kommende uger.

Der vil ligeledes blive laves vejledninger og forskellige hjælpeværktøjer til at hjælpe i gang. 

I juni tilbydes en række regionale endags kurser.

Skriv til: teknik@enhedslisten.dk og bed om at der oprettes et udviklingssite, så oprettes de i den 
rækkefølge anmodningerne kommer ind. Skriv også gerne om i vil lægge ude med at være Administrator 
eller Redaktør. Læs side 2 om forskellen på de to roller.

Eksempler:
Der er oprettet to eksempelsider: fabrikken.enhedslisten.dk og 2012.enhedslisten.dk. Fabrikken er den 
mest udbyggede, bla. med kampagneslider i toppen. 2012 ligner i sin opbygning mere modellen i de 
eksisterende lokalsider.


