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Enhedlisten stiller på landsplan et system til redigering og visning af hjemmesider
til rådighed for afdelinger og regioner. Erfaringen har vist, at ikke alle har haft lige
let ved at komme i gang med at passe en hjemmeside. Derfor har vi skrevet denne
lille guide i brugen af systemet. Den gennemgår ikke alle detaljer, men gør det
muligt at komme i gang med det mest basale. Håber vi.

Nogle begreber
Hjemmeside/site
Hvad er en hjemmeside? Der er flere definitioner på begrebet. Her bruger vi den
betydning, at en hjemmeside er en samling "sider" under et fælles navn (det hedder
et domæne). Siderne kan vises og (udskrives) fra en webbrowser. Nogle insisterer
på at kalde det et "site" (engelsk for sted eller lokation) i stedet for. Enhedslistens
domæne hedder enhedslisten.dk. Under dette domæne kan findes et antal subdo-
mæner. Hos os er det, når afdelingesnavnet sættes foran, f.eks.
minafdeling.enhedslisten.dk. Hver side kan have link til andre sider, både inden for
eget domæne og på andre domæner. Det er det man bruger, når man klikker på et
link, der kan være fremhævet med farve eller understregning. Hjemmeisider kan
indeholde billeder, vedhæftede dokumenter, videoer og lidt til.

HTML
Sider på internettet skrives i et computersprog, der kaldes HTML. Det står for Hy-
perText Markup Language. Hypertext er det, at man fra et sted i en tekst via et link
kan hoppe til et andet sted i teksten, til en anden side eller til et andet domæne.
Markup betyder opmærkning. Udvikleren af hjemmesiden indsætter nogle koder i
teksten, der fortæller, hvad den pågældende tekst er (f.eks. et link eller en over-
skrift), eller hvordan teksten skal se ud. Man har længe været tilbageholdende med
direkte i teksten af angive koder for udseendet. Man nøjes så vidt muligt med se-
mantiske koder, dvs. dette er en overskrift, dette er en mellemrubrik osv. Udseen-
det er angivet separat. Fordelen er, at det er meget nemt at ændre udseendet for
hele ens hjemmeside ét sted.

HTML er ikke særlig forståeligt for almindelige mennesker. Man forsøger derfor
på forskellige måder at undgå, at folk skal rode med koderne. Det vil vi også gøre i
dette skrift. Et enkelt sted vil det dog være nødvendigt at nævne enkelte koder. Vi
skal prøve at gøre det så pædagogisk som muligt.

CMS
En af metoderne til at undgå at skulle kende og bruge HTML er at lægge hjemmesi-
derne ind på et CMS. Det står for Content Management System, altså et system der
kan lade brugeren/redaktøren administrere indholdet på en hjemmeside. Et CMS
lader en indsætte indhold næsten som om man arbejdede med en tekstbehandling.
Systemet gør det også meget enklere at ændre indholdet af og placeringen af infor-
mationen på hjemmesiden, noget der kan væremeget bøvlet, hvis man roder direk-
te i HTML.

Til gengæld har man lidt færre muligheder for at lave individuel tilpasning af af-
delingernes sider. Man følger den standard for opbygning og udseende, der gælder
for det aktuelle CMS. Enhedslistens centrale webansvarlige sætter disse ting op
fælles for alle, der kører på Enhedslistens CMS. Der er dog mange muligheder for
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individuel opbygning af siderne for de enkelte afdelinger.
De enkelte afdelinger skal heller ikke bekymre sig om at "drifte" hjemmesiden.

Dvs. sætte den computer, som systemet kører på, op, overvåge dens velbefinden-
de og tage sikkerhedskopi af alle data.

Hjemmesidens opbygning
En hjemmeside hos EL kan have forskelligt udseende, idet der findes flere typer af
sider: Forsiden, bokse, kalenderopslag og andre sider, herunder nyheder.

Forsiden ser omtrent sådan ud:

Øverst er for tiden et billede med Enhedslistens Ø og afdelingens navn i gråt.
Den del af siden kan afdelingerne ikke ændre. Det er muligt at anbringe et lille bil-
lede ude til højre. Snak i givet fald med Landskontorets hjemmesideansvarlige om
det. Billedet kunne f.eks. være et karakteristisk motiv fra egnen eller en begiven-
hed. Billedet skal være 342 pixels i bredden og 115 pixels i højden. En pixel er den
mindste prik i et billede på en skærm.

Derefter følger Menubjælken, der er rød. Den kan I selv vedligeholde, og I be-
stemmer selv, hvad I vil have i den. Normalt har man angivet de vigtigste sektio-
ner af hjemmesiden. Det kan være sådan noget som Kommunalt, Folketingsvalg,
Byrådsvalg, Afdelingen, Kontakt eller hvad I nu ellers har af gode ideer. Kontakt
kan også placeres andre steder.

Spalten til højre behøver ikke være der, men man vil normalt have i hvert fald
kalenderen i den (hvis man bruger kalenderen, så havner den af sig selv i højre
spalte). Desuden kan man have en eller flere "bokse" med mere eller mindre faste
oplysninger, der skal stå fast på forsiden uden at genere nyhederne. Oplysninger i
boksene skal være korte og evt. henvise til et andet sted. Her kunne man f.eks. ha-
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ve en henvisning til afdelingens side på Facebook, hvis man har sådan en.
Til venstre er der et bredt område til nyheder og andre artikler. Som udgangs-

punkt står det nyeste øverst, og det ældste forsvinder ud af bunden. Dvs. det for-
svinder ikke, med mindre I selv fjerner det, men nederst på siden kommer der et
antal sidehenvisninger til ældre materiale. Det er link mærket 1, 2, 3 osv.  Man har
mulighed for (i en periode) at have et opslag stående fast på forsiden. Det kommer
vi til senere.

I bunden af siden er der igen et område, som I ikke kan redigere selv. Her står af-
delingens basale kontaktoplysninger, nemlig kontaktpersonen. Der er også et link
til Landsorganisationens hjemmeside samt et link til en indmeldelsesblanket. En-
delig er der den knap, som den web-ansvarlige skal bruge til at logge ind for at re-
digere i oplysningerne.

Det kan betale sig at bruge lidt tid på f.eks. et bestyrelsesmøde til lige at disku-
tere, hvordan man vil opbygge afdelingens hjemmeside. Men det er ikke værre
end, at det kan laves om, hvis I får andre ideer.

Logge på
Når du skal logge på, klikker du på knappen Log ind nederst på forsiden. Du får nu
en side, hvor du skal angive dit brugerid og password, som du har fået fra Sekreta-
riatet. Hvis du arbejder fra en maskine, som ikke alt for mange andre bruger, kan du
med fordel lade browseren gemme dine log ind-oplysninger.

Fra denne side kan du også bestille en ny adgangskode, hvis du har glemt den
gamle.

Når du har logget ind, kommer du til en side, hvor du får at vide, hvad du hedder.
Det er nok mest lavet for at undgå, at man logger på med en andens identifikation
ved en fejl.

Man får også at vide, hvor længe man har været "medlem". Det vil sikkert undre
de fleste. Det, der menes, er, hvor længe man har været webansvarlig.

Ude til venstre er der en menu, hvor man kan oprette indhold eller redigere ind-
hold, der allerede er lagt ind (jeg har stadig adgang til at redigere den gamle Djurs-
landsside, selv om den ikke vises længere. Sådan vil det ikke se ud for andre). Det
sidste kan man også få adgang til med en særlig knap, når man står på en side med
noget indhold, og i øvrigt er logget ind.
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Under menuen med det, man kan oprette/redigere, er et link til nogle hjælpesi-
der og naturligvis også muligheden for at logge ud igen.

Derudover vises evt. bokse fra forsiden. Det har man ikke meget at bruge til.

Menubjælken
Det første man bør klare, er opsætningen af menubjælken. Man bør oprette de
menupunkter, man forventer at have materiale på i første gang og ikke de punkter,
hvor der kommer noget engang i fremtiden. Dem kan man oprette til den tid. Man
kan også overveje at fjerne emner, der har mistet aktualiteten.

Vi vælger Opret nyt indhold. Du kommer nu til en side, hvor du kan vælge arten
af nyt indhold. Vælg Side.

Du får nu en side, hvor alle oplysninger om den nye side kan skrives ind (eller
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kopieres fra mail og tekstbehandling). Når der står et hvidt plus på grå baggrund
helt ude til venstre, er der felter og muligheder, der er skjult. Klik på plusset ud for
Menuindstillinger. Nu har du mulighed for at skrive en Sidetitel og en Titel. Udfyld
begge med den samme, korte tekst. Lads os oprette en side med navnet Afdelin-
gen.

Som overordnet element er nævnt afdelingens navn. Lad dette stå.

Hvis der står forskellige ting i Titel og Sidetitel, så er det Titel, der kommer til at
stå i den røde menubjælke. Du kan evt. Gøre Titel meget kort.

Så længe du kun har ét element, kommer det til at stå til venstre i menubjælken.
Du kan bestemme rækkefølgen ved at ændre på Vægten. Jo højere vægt, jo mere
mod højre står elementet. Jo lavere (vægten kan blive negativ), jo længere mod
venstre. Indstil vægtene med spring på 10. Det gør det nemmere at stoppe nye
elementer præcist ind senere.

I feltet Indhold kan du skrive en kortere eller længere tekst om afdelingen. De
nærmere enkeltheder om redigeringsmulighederne her, kommer vi til senere.
Foreløbig skriver vi en tekst uden formattering. Husk, man kan altid ændre det.

Hvis vi nu har oprettet et menuelement, der ikke skal bruges lige for tiden, så
kan man klikke på plusset ud for Udgivelsesindstillinger nederst på siden. Hvis du
fjerner fluebenet ud for Udgivet, bliver elementet usynligt for andre.
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Redigere menuen
Hvis du skal ændre noget i menuen, vælger du Rediger Menu, lige efter du er logget
ind. Du får nu en oversigt over alle elementer i menubjælken og alle de elementer,
der er oprettet under de enkelte menupunkter. Disse underpunkters titel er rykket
lidt ind. Klik på Rediger for at rette titlen eller teksten. Du kan ændre den indbyrdes
placering ved at trække i den firdobbelte pil med musen. Klik på Gem indstillinger,
når du er færdig!

Oprette nyt indhold
Hvis du vil oprette nyt indhold, klikker du på Opret nyt indhold som før. Du får nu
igen en menu, hvor du skal angive typen af indholdet. Du kan vælge mellem Boks,
Kalenderopslag, Nyhed (det er et vidt begreb), Side (som er en del af menubjælken,
som vi har behandlet tidligere) og en Webform (et spørgeskema). Det sidste kom-
mer vi ikke ind på i denne omgang..

Når man opretter eller retter indhold, så har man ude til højre to knapper, en for
Gem og en for Gennemse, hvis man gerne vil se udseendet, før man gemmer sine
oplysninger/ændringer. De samme knapper findes i bunden af siden.

Under disse knapper er der et felt til emneord. Her kan man skrive et antal em-
neord, adskilt af komma. Flere artikler med det samme emneord, bliver "linket
sammen" med emneordene under artiklen. Landskontoret ser gerne, at f.eks. kom-
munale nyheder mærkes "Kommunalt". Man bestemmer selv sine emneord, men
systemet foreslår selv ord, når man er begyndt at skrive.

Nyhed
En nyhed kan være hvad som helst, man har at meddele. Den kan stå på forsiden
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(normalt i kronologisk orden efter oprettelsen) og under et menupunkt. Den kan
nøjes med at stå under et menupunkt. Og hvis det f.eks. er en omtale af et arrange-
ment, kan man fastfryse den på forsiden, så længe det er aktuelt. Nyheder kan
indeholde alt muligt, inkl. billeder og vedhæftede dokumenter.

Hvis du klikker på +'et ud for menuindstillinger, kan du bestemme nyhedens
placering. Du skal ikke skrive noget i Titel, Overskriften er nok. Men Overordnet
element kan du rette i. Som udgangspunkt er angivet forsiden, dvs. afdelingens
hjemmeside (afdelingens navn). Hvis du vil placere nyheden under et punkt på
menubjælken eller et underpunkt til menubjælken, kan du vælge en af disse her.
Menubjælken er ét niveau under afdelingens navn, underpunkter går længere
ind. Som udgangspunkt vil nyheden stadig være synlig på forsiden, selv om du
knytter den til f.eks. Kommunalt. Hvis du ikke ønsker nyheden på forsiden, skal du
rette i Udgivelsesindstillinger længere nede og fjerne fluebenet ud for Forfrem-
met til forsiden.

Du kan sortere nyhederne ved at ændre vægten. En negativ værdi flytter nyhe-
den op, en positiv får den til at synke ned i forhold til de vægte, andre nyheder
har. En nyhed, der kun står på forsiden, sorteres kronologisk (se dog Klæbrig un-
der Udgivelsesindstillinger). Det kan være fornuftigt at lav spring på 5 eller 10,



9

Web-guide

hvis man arbejder med vægtene.

Side
Siden har vi behandlet under Menubjælken. Men man kan også lave en side under
et emne på menuen, altså et hierarki.

Kalender
Kalenderen er, logisk nok, beregnet til en oversigt arrangementer, herunder møder.
Hvis man har et større, offentligt arrangement, bør man også oprette en Nyhed
gerne med et billede og et program på forsiden. Det er ikke sikkert, at man vil an-
noncere alle møder i afdelingen. F.eks. kan man undlade at annoncere bestyrelses-
møder, men det er op til afdelingen at bestemme.

Det er ikke nødvendigt at bruge punktet Menuindstillinger.

Man skriver en ikke for lang titel, angiver starttidspunktet og gerne sluttids-
punktet (det er ikke teknisk strengt nødvendigt, men høfligt over for besøgende).
Og så angiver man stedet for arrangementet. Man kan godt skrive, at stedet ikke
er afklaret endnu, hvis man lægger et arrangement, der ligger noget ude i fremti-
den, ind. Men husk at rette stedet, så snart det er afklaret. Hvis slutdatoen er den
samme som startdatoen (og det er jo meget normalt), behøver man ikke angive
datoen men kan nøjes med klokkeslættet.

Man kan under Indhold skrive mere om mødet, f.eks. programmet og vedhæfte-
de dokumenter. Besøgende ser ikke disse oplysninger, med mindre de klikker på
det enkelte arrangement i kalenderen.
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Boks

En boks er et normalt ret statisk indhold, der står ude til højre sammen med kalen-
deren (hvis der ikke står noget i kalenderen med et tidspunkt efter det aktuelle, er
der ikke nogen kalender). Som nævnt er det et godt sted at have henvisninger til
Facebook og lignende. Man kunne også have et portræt af byrådsmedlemmet (-
medlemmerne) her og en mailadresse. Den slags hører (også) hjemme under en
særskilt side i menuen.

Opbygning af indholdet
Opbygningen af en side har en hel del til fælles, uanset om man laver en boks, en
nyhed eller hvad det nu er. Formatteringen er i princippet den samme. Men den
plads, man har til rådighed, er ikke den samme.

Systemet har en "editor", hvor man kan taste sin tekst direkte ind. Hvis der er
tale om en lidt længere tekst, vil vi dog anbefale, at man skriver den i en tekstbe-
handling først og så kopierer den ind i editoren. Derved risikerer man ikke at miste
det indtastede, hvis f.eks. internetforbindelsen svigter. Desuden kan man bruge
sin tekstbehandlings stavekontrol.

Vælger man at kopiere fra en tekstbehandling, vælger man hele teksten med
Ctrl-a og kopierer den med Ctrl-c. Man sætter sin cursor i editoren på CMS'en og ta-
ster Ctrl-v for at kopiere teksten ind.

Formatering
Editoren giver enkle muligheder for at formattere teksten. Vi gennemgår kun de
vigstigste.

Man kan vælge fed skrift og kursiv med disse knapper, fuldkommen som i et
tekstbehandlingsprogram. Vi anbefaler, at man er lidt tilbageholdende med at
bruge fed skrift, da det let virker irriterende i større mængder. Kursiv kan med god
effekt bruge til "underskrift" af et læserbrev eller en udtalelse. Man kan også un-
derstrege tekst, men lad være, da det kan opfattes som et link.

Man kan vælge mellem venstrestillet tekst (normalt), centreret tekst og højre-
stillet tekst. Det sidste har en begrænset anvendelse, men muligheden er der.
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Man kan vælge punktinddeling af en tekst, som man først har valgt med musen.
Hvert nyt afsnit, som er med i den udvalgte tekst, begynder med enten en prik (en
"bullet") eller bliver nummereret.

Det er også muligt for et eller flere afsnit at rykke teksten lidt ind. Det kan f.eks.
bruges til længere citater.

Man kan ændre tekstfarven og tekstbaggrundsfarven. Tænk her på læsbarhe-
den. Visse farver, f.eks. gul, er ikke nemme at læse. Pas på ikke at overdrive bru-
gen af effekter.

Hvis man markerer dele af eller hele teksten (Ctrl-a), kan man fjerne al format-
tering med viskelæderet. Det kan være nødvendigt, hvis man på en eller anden
måde har fået noget formattering kopieret med over fra en tekstbehandling. Nor-
malt er det ikke et problem, men hvis tingene opfører sig helt forkert, så prøv det-
te.

Den sidste knap her indsætter en "skillekode". En lang artikel bliver normalt for-
kortet på forsiden, så man kun ser begyndelsen. Man skal så klikke på "læs mere"
for at se hele artiklen. Dette sker automatisk og ikke altid et godt sted. Man kan så
manuelt indsætte et mærke, hvor teksten skal deles. Hvis man ikke vil have tek-
sten delt, selv om den er lang, sætter man koden efter den sidste tekst.

Struktur - overskrifter
En artikel kan formatteres med mellemrubrikker (underoverskrifter). Det gør man
ved at vælge afsnitstypografi i "combo-boksen". Typografierne, hvis præcise for-
mattering styres af et "stylesheet" fælles for alle Enhedslistens hjemmesider, har
engelske navne. Det skal ikke være for let. "Paragraph" er stilen for et almindeligt
afsnit. "Heading 2" til "Heading 4" er mellemrubrikker, hvor 4 er den mindste. Me-
ningen er, at man kan lave et hierarki af rubrikker i en større artikel. "Heading 1" kan
man ikke vælge. Den bliver brugt til titlen (rubrikken) for ens artikel og er den stør-
ste.
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Billeder
Billeder er svære at komme uden om.

Vælge

Med denne knap, der forestiller et billede (af et træ), kan man indsætte et billede i
sit indhold, der hvor markøren står. Man kan indsætte et billede fra det "bibliotek",
som hører til afdelingen, men det er naturligvis også muligt at lægge nye billeder på
hjemmesiden. De gemmes så i biblioteket og kan genbruges i andre artikler.

Vær opmærksomme på, at I ikke lægger billeder på hjemmesiden, som andre har
ophavsretten til. Den slags koster erstatning! Bare fordi et billede er fundet på in-
ternettet, betyder det ikke nødvendigvis, at det er til fri afbenyttelse. Det kan
derfor være en god ide at have et kamera af en slags med, når I laver aktioner eller
holder møder.

Når man klikker på knappen, får man et vindue, hvor man kan angive billedfilen.
Man kan angive en URL (web-adresse) på en billedfil på en anden hjemmeside, el-
ler man kan klikke på biblioteksknappen (knappen til højre for URL’en).

Så kommer man til afdelingens billedbibliotek (det burde vel strengt taget hed-
de pinakotek). Her vises de billeder, der er uploadet. Hvis man klikker på et filnavn,
vises billedet under oversigten. Man klikker på det grønne flueben for at vælge bil-
ledet og vender nu tilbage til det foregående billede.



13

Web-guide

Man bør angive en alternativ tekst i feltet Image description af hensyn til blinde
og svagtseende. Den skal være kort.

Man kan angive billedets placering i forhold til marginerne, dvs. om det skal ven-
strestilles, højrestilles, centreres osv. Man slutter med at klikke på Insert.

Uploade
Hvis billedfilen ikke allerede findes i biblioteket, skal man uploade den fra ens egen
computer. På filoversigten til biblioteket vælger man i stedet Overfør ude til ven-
stre (den grønne pil). Så får man et billede, hvor man skal klikke på Vælg fil. Derefter
navigerer man sig på normal vis frem til billedfilen på ens egen maskine. Man væl-
ger den ved at klikke på Åbn (i Windows). Derefter klikker man på Overfør. Filen
overføres nu til biblioteket og kan vælges og indsættes i en artikel.

Man kan ved samme lejlighed få fremstillet "Thumb nails", dvs. små udgaver af
billedet (af den slags man har hængende på en opslagstavle sat fast med tegne-
stifter - deraf navnet). Man skal bare krydse af, før man overfører.

Redigering af billeder
Når man skal benytte billeder på en hjemmeside, kommer man ikke uden om at
kunne redigere i billederne, så de egner sig til formålet. Man kan købe fine program-
mer til fotoredigering, men der er også adskillige gratis, der kan klare opgaverne. Vi
vil ikke her fremhæve noget bestemt program.

Det, man har brug for, er at kunne beskære et billede, så man kun har det væ-
sentligste. Den proces hedder cropping på engelsk. Man har også brug for at kunne
ændre størrelsen på et billede (dvs. formindske det). Billeder direkte fra et kamera
er alt for store til brug på en hjemmeside. Her hedder den engelske kommando re-
size. Til brug på hjemmesiden kan anbefales en billedstørrelse på maks. 500-600
pixels i højden og maks. 600 pixels i bredden, gerne mindre (en pixel er den mind-
ste prik i et billede på en skærm, det er en forkortelse for picture element).

Billedbehandlingsprogrammer kan bruges til mange andre ting, som man måske
kan få brug for. F.eks. at rette en skæv horisont eller korrigere et foto med forker-
te farver (farvestik).

Hvis man har Adobe Acrobat eller et lignende program, kan man eksportere en
pdf-fil som et billede. På den måde kan man genbruge en annonce eller en plakat.
Billedet skal typisk formindskes.

Billeder findes i flere formater. JPEG, også kaldet JPG, er velegnet til fotografier.
Man kan lagre billederne i forskellige kvaliteter. Jo dårligere kvalitet desto mindre
fylder billedet og desto hurtigere vises hjemmesiden i en browser. Et andet format
er GIF. Det er især egnet til billeder med sammenhængende områder med ens far-
ve. Det kan ikke vise mere end 256 forskellige farver og er derfor mindre egnet til
fotografier. Det kan også bruges til at vise små animationer. Et tredje format er
PNG. Det er nyere end GIF og kan vise mange forskellige farver.
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Link
At man kan klikke på et "link" (en henvisning til noget andet), er en af grundideerne
i World Wide Web. Man sætter et link med knappen, der forestiller en kæde ("link" er
jo et led i en kæde) og fjerner det igen med den knap, der forestiller en brudt kæde.

Man kan sætte et link på både noget tekst, man har udvalgt med musen, og et
billede.

Når man klikker på link-knappen, kommer flg. lille vindue frem (man skal have
valgt noget først).

I det første felt, Link URL angiver man adressen på det, man vil linke til. Det
nemmeste er at have det andet sted åbent i et andet faneblad og så kopiere hele
URL'en (dvs. adressen fra adresselinien i web-browseren) over. Når man med mu-
sen anbringer markøren i adresselinien, bliver den normalt blå (den er valgt). El-
lers taster man ctrl-a for at få den valgt. Derpå taster man ctrl-c. Så skifter man til
det faneblad, hvor man er ved at redigere artiklen, placerer cursoren i Link URL
med musen og taster ctrl-v.

Target angiver, hvad en browser skal gøre, når man klikker på linket. Det kan
være op til browseren (not set), den kan åbne adressen i stedet for den aktuelle si-
de (Open link in the same window") eller den kan åbne et nyt vindue (det vil ofte
sige et nyt faneblad i stedet).

I Title bør man skrive kort, hvad linket peger på. Teksten vises gerne, når man
holder musemarkøren hen over et link.

Class behøver man ikke bekymre sig om.

Vedhæftninger
Det er muligt at vedhæfte en fil til en artikel. Her er først og fremmest pdf-filer
(f.eks. en plakat) og Word-dokumenter (f.eks. en indkaldelse eller et valggrundlag)
nyttige. Som udgangspunkt er der et link til vedhæftede filer nederst i en artikel
(giv filerne et sigende navn), men man kan i stedet lave et link til filerne midt i
teksten, hvor det falder naturligt.

Man vælger en artikel, der skal vedhæftes, omtrent som når man skal uploade
et billede. Først klikker man på Vælg fil-knappen, så udsøger man sin fil på sin
computer, klikker på Åben, klikker på Vedhæft-knappen og filen kopieres nu op på
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Enhedslistens server og er klar til at anvendes. Den vil nu automatisk nævnes i
bunden af artiklen.

Hvis man vil have et link i teksten i stedet for et link til sidst, skal man fjerne
markeringen i Vis (klik først på plusset ud for Vedhæftede filer). I stedet selekte-
rer man med musen hele filnavnet, her "http://syddjurs/enhedslisten.dk/sites ...
osv.", kopierer navnet med Ctrl-c, vælger den tekst, der skal udgøre linket i artik-
len, klikker på kæde-knappen og indsætter filnavnet med Ctrl-v i feltet for linket.
Igen er det mest korrekt at skrive en forklarende kort tekst.

Man kan på samme måde lave et link til en fil, der ligger på en anden hjemmesi-
de. Så skal man bare indkopiere eller skrive adressen på filen på den anden hjem-
meside eller server.

Udgivelsesindstillinger
Under dette punkt kan man angive, om en artikel skal være udgivet (dvs. synlig for
besøgende) og om den skal vises på forsdien (til den bliver fortrængt af nyere
artikler; der kan kun være et begrænset antal artikler på forsiden). Begge mulighe-
der er valgt automatisk som standard. Så man skal vælge fra her, hvis en artikel
kun skal vises på en underside.

Det er også muligt at vælge, at en artikel skal være klæbrig. Dvs. at den forbliver
synlig på forsiden, selv om der kommer andre artikler. De nye artikler vises under
den klæbrige artikel. Det kan være nyttigt ved annoncering af offentlige arrange-
menter. Husk at slå klæbrig fra, når det ikke længere er aktuelt.

Tabeller
Nu kommer vi til det sted, hvor man er nødt til at kende lidt til HTML, for at få det til
at fungere. Det er ikke det lettest tilgængelige, og man kan sagtens passe afdelin-
gens hjemmeside uden at læse og forstå dette afsnit. Men det er nyttigt at kunne,
hvis man vil præsentere sit indhold som en tabel, dvs. pænt delt op i kolonner og
rækker. Jeg har selv fundet en tabel nyttig til en oversigt over kandidater opstillet
til et valg. Det ser meget pænere ud end en liste, hvor tingene ikke står pænt under
hinanden. Man kunne have en kolonne med navnene på kandidaterne, gerne med
et link til Altinget, hvis de har en præsentation af kandidaterne (så skal man ikke
kopiere oplysningerne), en kolonne med et foto, en kolonne med bopæl eller er-
hverv, eller hvad man nu vil vise i oversigtsform.

Man har også brug for en tabel, hvis man vil vise (eller flere) to billeder side om
side. Ellers rykker ELs CMS nemlig det andet billed ned på næste linje. En anden
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mulig løsning er at sammenføje billederne i et billedbehandlingsprogram, men så
har man ikke muligheden for at lave link på de enkelte billeder.

En tabel defineres ved et antal HTML-koder eller "tags", som de kaldes. Et be-
gynd-tag skal senere følges af et slut-tag, ellers går det ikke op og resultatet kan
være uforudsigeligt. Enkelte tags behøver ikke afsluttes.

Man kan angive en masse koder for udseendet af tabellen, men vi vil anbefale,
at man lader være og "nøjes" med den "stil", der gælder for Enhedslistens hjemme-
sider.

Man starter med at klikke på Deaktiver Rich Text under redigeringsvinduet. Så
bliver alle koder direkte synlige. Det kan se meget forvirrende ud, ikke mindst for-
di CMS'et gerne fjerner linjeskift. Det nemmeste er at starte med tabellen og så til-
føje resten, når man er gået tilbage til Aktiver Rich Text.

Hvis vi nu siger, at vi vil lave en tabel over vore byrådskandidater (dem er der
kun tre af), bestående af navn, bopæl og erhverv. Så skriver man flg.:

<table>
<tr><th>Navn</th><th>Bopæl</th><th>Erhverv</th></tr>
<tr><td>Abel Abelsen</td><td>Moræneby</td><td>Blikkenslager</td></tr>
<tr><td>Cæcilie Svendsen</td><td>Strandby</td><td>Studerende</td></tr>
<tr><td>Dorothea Jensen</td><td>Ernstrup</td><td>Maler</td></tr>
</table>

Navne m.v. er fiktive.
Det ser temmelig mystisk ud, når man intet kender til HTML, men hvis man skri-

ver det eksakt sådan, så virker det.

Kort fortalt består det af flg.:  <table> er en kode, der fortæller webbrowseren,
at nu kommer der en tabel. <tr> fortæller, at nu kommer den første række i tabel-
len. Tagget <th> fortæller, at nu kommer der et element i tabeloverskriften (table
header). Det giver gerne en speciel formattering af overskriften i tabellen. Hvert
element i overskriften begynder med <th> og sluttes med </th>. Rækken afslut-
tes med </tr>. Når man ikke har flere kolonner (man kan godt lave en kolonne
uden indhold, så lader man bare kodeparret stå uden tekst imellem), afslutter man
med koden </tr>. Den afslutter overskriften. Hvis man ikke ønsker en overskrift,
så udelader man linjen.

Den næste kode er <tr> (table row), der fortæller, at nu kommer der en ny ræk-
ke i tabellen. Inden i denne betyder <td> og </td>, at imellem disse koder kommer
et tabelelement (table data). Der kommer lige så mange kolonner i tabellen, som
man gentager dette par koder.

Underopdelingen med kodeparrene <td> og </td> er den samme. Man skal have
samme antal "celler" i hver række (det er ikke helt rigtigt, men det er lidt for avan-
ceret at komme ind på her). Hver række afsluttes med koden </tr>. Man gentager
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lige så mange gange, som man har behov for rækker i sin tabel.
Tabellen afsluttes med koden </table>.
(Man kan jo begynde med at kopiere teksten i eksemplet ovenfor.)
Nu skifter man tilbage et mere menneskeligt udseende ved at klikke på Aktiver

Rich Text. Man skulle nu gerne se en tabel med de ønskede elementer (den færdi-
ge tabel ser anderledes ud).

Når man står i det normale redigeringsvindue, er det forholdsvist let at vælge et
navn og tilknytte et link til dette. Det kunne være et link til kandidatens præsen-
tation på Altinget. Lad være med at forsøge at lave et link, der strækker sig over
flere celler. Man kan også let rette evt. stavefejl eller udfylde tomme celler uden at
bekymre sig meget om koderne bagved. Det er muligt at indsætte linjeskift i tek-
sten i en celle (og det er meget nemmere end at rode med koderne).

Det er også muligt at anbringe billeder i celler. På den måde er det tabellens
struktur, der bestemmer, hvornår der skal skiftes linje. Brug ikke for store billeder.
De bør også have samme størrelse.

Redigere indhold
Indhold, der er lagt på hjemmesiden, kan naturligvis rettes og fjernes.

Man kan, når man er logget ind og står på forsiden, vælge Rediger indhold ude til
højre. Vælger man menupunktet her, får man en oversigt over alt indholdet på
hjemmesiden med de senest oprettede først. Man kan så evt. bladre sig frem til det
ønskede indhold og vælge dette. Man skal klikke på linket Rediger på oversigten til
højre for indholdet.

Man kan øverst på oversigten "filtrere" denne efter bestemte typer indhold, så
det ønskede indhold er nemmere at finde. Klik på knappen Filter, når du har ind-
stillet søgningen.

Man kan også finde indholdet på hjemmesiden. Når man er logget ind og står på
et givet element, er der en knap for oven til højre, der hedder Rediger. Så går man
også i redigeringstilstand.

Man har nu de samme muligheder for at redigere indholdet, som da man opret-
tede det. Siden og funktionen er fuldkommen den samme.

Hvis man ønsker at fjerne indhold fra hjemmesiden, har man to muligheder.
Man kan bruge knappen Slet i bunden af siden. Så´forsvinder indholdet. Man kan
også klikke på plusset ud for Udgivelsesindstillinger (det står langt nede på siden)
og fjerne fluebenet ud for Udgivet. Nu bliver det pågældende indhold usynligt,
men kan genkaldes, hvis man ønsker det på et andet tidspunkt.


