
Enhedslistens Multisitesystem

■ Grundlæggende indstillinger

■ Opbygning af indholdselementer. Hvad er hvad?

■ Indlæg og Sider, herunder editor og valgmuligheder for udgivelse

■ Menuer, herunder social menu

■ Medier, upload, redigering, Video, Simpelt galleri med slideshow

■ Widgets, herunder Facebook og tekstbox

■ Statisk forside, herunder kategorivisninger, lister og oversigter

■ Kampagneslider

■ Events

■ Broadcast

■ Hub til Sociale medier
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Notater
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Enhedslistens Multisite system
GRUNDLÆGGENDE INDSTILLINGER:
Når du er logget ind i systemet har du skrivebordet med kontrolpanelet ude til venstre. Det er en 
god ide at starte med at lave en par grundlæggende indstillinger

DISKUSSION OG KOMMENTARER
Gå til Indstillinger > Diskussion og tjek at den generelle kommentarfunktion ikke er aktiveret. Den 
kan så slås til ved enkelte indlæg, hvis det ønskes. Men tænk på at det også kræver arbejde at 
vedligeholde en side med levende kommentarer.
Er i helt sikre på aldrig at skulle bruge kommentarfunktionen så skriv til teknik@enhedslisten.dk og 
bed om at få den koblet helt fra på siden. Det er det sikreste. 

PERMANENTE LINKS
Gå til Indstillinger > 
Permanente  links
Det anbefales at 
bruge indstillingen 
der hedder: Navn på 
indlæg. Den giver de 
mest simple URL’er.
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THEMEZEE PLUGINS

Social deling
Disse plugins vil blive gennemgået senere, men start med at vælge ThemeZee Plugins > Social 
deling og sæt indstillinger for om der skal vises delingsknapper og til hvilke Sociale Medier:

Det er også muligt at vælge knappernes placering. Over, under eller ved siden af.

Relaterede indlæg
Gå også til Fanebladet 
“Relaterede indlæg”. 
Dette Plugin kan styre 
at der vises indlæg fra 
samme kategori eller med 
samme tags, når et enkelt 
indlæg vises. Ret titlen 
til “Relaterede indlæg”, 
“Mere fra samme område” 
eller noget andet mere 
beskrivende.

FARVER
Det er muligt at ændre Baggrundsfarve og farverne i Header, Footer, 
Overskrifter m.v. I bunden af farvevælgeren er defineret de otte 
grundfarver i Enhedslistens design.

Gå til Udseende > Tilpas > Baggrund for at ændre 
baggrundsfarven

Gå til Udseende > Tilpas > Theme valgmuligheder > Theme farver for 
at ændre øvrige farver

I Theme panelet er der også en række andre muligheder 
for tilpasning, nogle er dog låst i designet. Det gælder bl.a 
logoplacering.

Dette panel vender vi tilbage til, når det gælder menuer, forside  
og mange andre spændende ting. Men slut i denne omgang af 
med at kigge på Indstillinger for indlæg:

Her bestemmes bl.a. om der skal vises forfatternavn og dato 
ved indlæg som ovenfor. Forfatternavn giver sjældent mening 
på lokalsider, og dato kan også virke underligt hvis der ikke 
opdateres ofte. Så overvej at slå dem fra.

Det er også muligt at bestemme længden på uddrag i antal ord. 
Ex. 20 ord. 

Når i opretter indlæg kan der også skrives uddrag manuelt. Se 
afsnit om Sider og Indlæg
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Indholdselementer
ENHEDSLISTENS TEMA ER BYGGET OP MED FØLGENDE ELEMENTER:

Topbar: Er valgfri, men kan bruges til specielle menuemner

Header: Et standardelement, med logo, sitenavn, menu og evt. valgfri Widget. 
■ Logo er kodet ind i skabelonen. 
■ Navnet på siden, ex. afdelingsnavn, kan styles specielt hvis navnet fx. er meget langt. 

Det skal gøres af en systemadministrator.
■ Menuen er en Dropdownmenu
■ Widget, kan være for eksempel være Søgefunktion, Sociale ikoner, Banner eller lign.

Kampagneslider: Et valgfrit element på forsiden, som fx kan bruges til at vise politiske mærkesager, 
arrangementer eller andet.

Content: Hovedvisningsområdet på siden. Kan vise Indhold fra; Sider, Indlæg og oversigter. Content
området kan vises med eller uden en Sidebar. I dette tema kan kontent også være en speciel 
magasinforside, som kan vise oversigter og indhold fra specifikke Kategorier, eller indhold med 
specielle Tags. 

Sidebar: Hænger altid sammen med Contentområder. En Sidebar kan vises til venstre eller højre 
for Content. En Sidebar bygges op af Widgets, som er blokelementer. Se oversigt over tilgængelige 
Widgets på næste side.

Footer: I dette Tema kan der indsættes en Footer med op til fire kolonner. Det er valgfrit om den 
skal vises. I hver Footerkolonne kan der indsættes én eller flere Widgets.

Adressefooter: Dette er et fast element. Info på Afdelingen/udvalgets Kontantperson vises automa
tisk hvis sidens titel er i overensstemmelse med navnet i Enhedslistens kartotek. 
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Oversigt over Widgets  

NEDENSTÅENDE WIDGETS ER TILGÆNGELIGE NU. FLERE VIL KOMME TIL.

ARKIVER
Et månedligt arkiv over dit websteds indlæg.

BRUGERDEFINERET MENU
Tilføj en brugerdefineret menu til dit widget
område.

EVENT-KALENDER
Viser dine events i en kalenderwidget.

EVENT LOCATIONS
Viser en tabel over eventlokationer på Events 
Manager.

EVENTS
Viser en tabel på events på Events Manager.

FACEBOOK LIKE BOX (THEMEZEE)
Vis en Like Box for jeres Facebook side.

INDHOLD MED FANER (THEMEZEE)
Viser forskelligt indhold med faner (En boks 
med faneblade som kan spare plads)

KALENDER
En kalender med dit websteds indlæg.

KATEGORIER
En liste eller rullemenu med kategorier.

MAGASIN (ENKELT INDLÆG)
Viser et enkelt indlæg fra en udvalgt kategori. 
Brug KUN denne widget i området der hører til 
Magasin siden.

MAGASIN (HORISONTAL BOKS)
Displays your posts from a selected category 
in a horizontal box. Please use this widget 
ONLY in the Magazine Homepage widget area.

MAGASIN (LISTE)
Viser dine indlæg fra en valgt kategori i en sim
pel listeform. Brug KUN denne widget i området 
der hører til Magasin siden.

MAGASIN (SIDEBAR)
Viser dine indlæg fra en udvalgt kategori. 
Denne Widget kan bruges i den primære side
bars widgetområde.

MAGAZINE (COLUMNS)
Viser dine indlæg fra to udvalgte kategorier. 

Brug KUN denne widget i området der hører til 
Magasin siden.

MAGAZINE (GRID)
Viser dine indlæg fra en valgt kategori i et git
terlayout. Brug KUN denne widget i området 
der hører til Magasin siden.

MAGAZINE (VERTICAL BOX)
Displays your posts from a selected category 
in a vertical box. Please use this widget ONLY in 
the Magazine Homepage widget area.

MENU MED SOCIALE IKONER (THEMEZEE)
Vis en menu med sociale ikoner.

META
Log ind, RSS og WordPress.org links.

NYESTE INDLÆG (THEMEZEE)
Viser nyeste indlæg.

NYESTE KOMMENTARER (THEMEZEE)
Vis nyeste indlæg med Gravatar.

RSS
Indlæg fra et RSS eller Atomfeed.

SENESTE INDLÆG
De nyeste indlæg på dit websted.

SENESTE KOMMENTARER
De seneste kommentarer på dit websted.

SIDER
En liste med dit websteds sider.

STATISTICS
Show site stats in sidebar.

SØG
En søgeformular til dit websted.

TAG-SKY
En sky med dine meste brugte tags.

TEKST
Vilkårlig tekst eller HTML.
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Responsivt design
DESIGNET TILPASSER SIG AUTOMATISK TIL 
FORSKELLIGE SKÆRMSTØRRELSER

Dette er ikke en komplet dokumentation over hvordan 
det responsive styres, men helt overordnet omformes 
siden efter flg. pricipper: Fra tabletstørrelse og ned 
ændres headermenuen til foldeud menu, og indholdes 
vises i én kolonne så:

■ Header Widget vises under Logo og Titel
■ Kampagneslider ændres til billede øverst
■ Content vises i en kolonne
■ Sidebar 
■ Footer i en kolonne. 

Når du er inde under Udseende > Tilpas er det muligt 
at få simuleret hvordan siden ser ud på henholdsvis en 
Tablet og en mobiltelefon.

Skift visning ved at klikke på de små ikoner 
nederst tv. 1
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Indlæg og Sider
DER ER GRUNDLÆGGENDE TO SLAGS INDHOLD I SYSTEMET. SIDER OG INDLÆG. 

En tommelfingerregel er at Sider er det indhold som det ikke giver mening har en dato. Det kan 
være kontaktinformation, Vedtægter, Oversigt over kandidater m.v. Typisk er det også indhold som 
er tilgængeligt fra hovedmenu eller en anden menu.

For Indlæg er datoen relevant. Det kan være Pressemeddelelser, aktiviteter og andre nyheder. 

Måden man opretter indholdet på er næste ens, og så alligevel ikke helt. 

INDLÆG
Indlæg kan knyttes til en eller flere kategorier . Kategorier kan have et 
menupunkt og de kan bruges til at styre dynamisk visning i lister og oversigter. 
En kategori kan fx være: Nyt fra Byrådet

Kategorier administreres under Indlæg > Kategorier.

Indlæg kan også have Tags. Tags går på tværs af kategorier, og går i 
detaljen! Eksempel: Miljø, Rensningsanlæg, Byrådsmedlem 

Tags kan tilføjes direkte i et Indlæg og administreres under Indlæg > 
Tags.

Indlæg kan også have uddrag, se næste side.

SIDER
Sider er som sagt indhold hvor det ikke giver 
mening at det har en dato. 

En side kan indsættes i et hieraki, ved at 
vælge om den skal have en anden side 
som forældre.

Er sitet mest statisk indhold (Sider) kan 
man i menuopsætningen vælge at Sider 
uden forældre automatisk tilføjes menuen.

For både sider og Indlæg kan der vælges 
andre skabeloner.

FÆLLES FOR SIDER OG INDLÆG
Gem som kladde

Gøre privat eller med 
adgangskode

Forskudt udgivelse, 
ved at ændre dato 
eller klokkeslet.

Udvalgt billede placeres 
automatisk og Thumbnails 
vises ved oversigter hvis det 
er valgt.

Er man redaktør eller 
administrator på flere sites 
kan man dele indhold ved at 
Broadcaste det. 
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EDITOREN

Editoren for Indlæg og Sider er den 
samme.

Den har en række grundlæggende 
formatteringsfunktioner. Fed, Kursiv, 
Links m.v.

Har i behov for det kan der 
installeres en udviddet Editor med 
bl.a. tabelfunktioner.

Et klassisk problem er at det kan gå 
galt hvis der kopieres indhold fra 
Microsoft Word eller fra en anden 
hjemmeside. Derfor er der indbygget 
to funktioner i Værktøjslinjen, Indsæt 
ren tekst og Ryd formattering. 

Det er muligt et skifte mellem Visuel 
og Tekst visning. Dette kan være 
nyttigt men kræver en lille smule 
kendskab til HTML kodning.

UDDRAG
For Indlæg gælder også at det er muligt selv at skrive et 
uddrag. Feltet gøres synligt ved at vælge Skærmindstillinger 
> Uddrag. Det kan nogle gange være en fordel, fx hvis man 
bruger kampagneslideren.

Standard laver systemet et uddrag på 20 ord, dette kan 
ændres under Udseende > Tilpas > Theme valgmuligheder > 
Indstillinger for indlæg.

INDSÆT BILLEDE
Det er muligt at indsætte billeder 
vilkårligt i teksten. Klik på Tilføj 
medier

Herefter kan du vælge at Uploade en ny fil, eller finde en i 
Mediebiblioteket.

Skrives der en billedtekst, vises den automatisk sammen med billedet.

Se i øvrigt afsnittet om Billeder, Galleri og Video
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Menuer
Når du opretter Sider i WordPress lægges de automatisk i temaets primære navigationsbjælke/ 
menu.

Hvis du selv vil have styr på menuer, menuemner og rækkefølge, så skal du oprette en 
brugerdefineret  menu.

OPRET EN MENU

 1 Vælg Udseende > Menuer.

 2 Giv menuen et navn.

 3 Temaområder: Sæt flueben hvis 
menuen skal vises i et af temaets 
menuområder.

  Brugerdefinerede menuer kan 
også vises i sidebar/ Widgetom
råder. Hvis dette er målet, så skal 
du ikke sætte flueben!

 4 Klik på knappen "Gem menu".

INDSÆT MENUPUNKTER

 5 Sæt flueben ved de Sider 
(Indlæg, etc) der skal vises i 
menuen, og klik på knappen 
"Tilføj menu".

  Nu kan du  under Menustruktur 
 flytte rundt på menuemner, 
ved at trække i dem, og derved 
sætte dem i den rækkefølge du 
vil.

  Klik på "Gem menu" og tjek den i frontend.

DROPDOWN-MENU
Laver du en dropdownmenu med underpunkter, så bør du lave et OVER
menupunkt som IKKE linker til en side med indhold. Brugere på især tablets 
opfatter ikke altid, at et overmenupunkt linker til en side, fordi en dropdown
menu automatisk folder sig ud og viser undermenupunkter. Du risikerer at 
brugeren ALDRIG kommer ind på linket (Siden) i 
menuens øverste dæk.

 6 Lav et OVERmenupunkt uden link:
   Klik på Brugerdefinerede links
   I feltet URL, lav et hashtag: #
   I feltet Link tekst: Skriv overmenupunktets  

 navn.
   Klik på knappen "Tilføj til menu".

2
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SKÆRMINDSTILLINGER
Klik på fanen Skærmindstillinger (øverst til højre).
Her kan du sætte/ fjerne flueben ved muligheder du vil have vist.

SKÆRMINDSTILLINGER: VIS PÅ SKÆRMEN

 1 Klik kasserne; Sider, Indlæg Events, m.v.  til og fra.

Hvis du fx kun arbejder med statiske Sider, så kan du klikke alt 
andet  end "Sider" fra.

Skal du lave et OVERmenupunkt til en dropdownmenu skal "Links" 
klikkes til.

Indlæg: Viser Indlæg, som ligger under Indlæg > Alle indlæg.
Links: Her kan du oprette OVERmenupunkter til dropdownmenu, 
eller linke til en anden hjemmeside.
Kategorier: Viser eventuelle kategorier under Indlæg > Kategorier
Tags: Viser oprettede tags under Indlæg > Tags
Sider: Viser oprettede Sider under Sider > Alle sider

De enkelte menuemner kan foldes ud ved klik på den lille trekant.

Som standard vises:
Menutitel: Menupunktets titel har standard samme 
titel som den Side/ Indlæg der henvises til. Det kan du 
laves om på hér. Fx kan meget lange titler forkortes!
Fjern: Fjerner menupunktet (ikke Siden/Indlægget som 
menupunktet linker til).

SKÆRMINDSTILLINGER: VIS UDVIDEDE MENU
EGENSKABER
Linkmål: Viser muligheden "Åben link i et nyt vindue/ 
faneblad".
Titelattribut: Vises som tooltip, når cursor holdes over 
menupunktet .
CSSklasser: I stylesheetet kan du oprette cssklasser, 
og style menupunkterne individuelt.
Linkrelationer (XFN): Bruges af  bloggere. Læs mere: codex.wordpress.org
Beskrivelse: Nogle temaer (langt fra alle) understøtter en beskrivelse af menupunkt

"BRUGERDEFINERET MENU" – HVOR?
En brugerdefineret menu kan vælges som 
primær navigation nederst i #header.
Brugerdefinerede menuer kan lægges ind i 
widgetområderne #Topbar, #Sidebar #foot
er og #Header (til højre).
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INDSÆT BRUGERDEFINERET MENU I ET WIDGETOMRÅDE

 1 Åben Udseende > Widgets

 2 Klik på widget Brugerdefineret menu, og træk elementet til det widgetområde menuen skal 
vises i. Der kan vælges mellem: Sidebar, Header, Footer kolonne 14, og evt. Magasin hovedside, 
hvis der er valgt statisk forside.  

  Vælg menu: (klik på  Vælg ). Klik på Gem.

  Nu vises den brugerdefinerede menu på samtlige sider, hvor det valgte Widgetområde vises.

LAV EN MENU MED SOCIALE IKONER
Det er muligt at lave en menu med links til de Sociale Medier hvor 
afdelingen har sider. Det kan være Facebook, Instagram, Twitter m.v. 
Systemet indsætter selv ikoner som vist her:
 
Gå til udseende > Menuer

Vælg “opret en ny menu”, døb 
den for eksempel “Sociale 
Ikoner”. Bekræft ved at klikke 
Opret menu

Vælg herefter Brugerdefinerede links i kolonnen til venstre, indsæt 
URL til fx Afdelingens Facebook side. Vælg tilføj menu. Gentag hvis 
der skal tilføjes flere medier.

Vælg indsæt brugerdefineret menu som før. Vælg Widget “Menu 
med sociale ikoner (ThemeZee), og vælg i hvilket Widgetområde 
menuen skal vises.

1
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Medier, Galleri og Video
ORGANISER MEDIEFILER, LAV SIMPEL REDIGERING AF BILLEDER. INDSÆT VIDEO PÅ 
SIDER OG I INDLÆG. LAV ET GALLERI MED SLIDESHOW.

Vælg > Medier fra Kontrolpanelet. Klikker du på Tilføj ny 1   kommer der et felt frem, som det er 
muligt at trække billedfiler ind i, eller vælge dem fra en placering på computeren. 2

Systemet er udviddet med et mediebibliotek, som giver mulighed for at organisere filerne i et 
mappesystem. 3  Filer og mapper kan organiseres ved almindelig træk og placer.

REDIGERING AF BILLEDER
Ved at dobbeltklikke på et 
billede åbner en Detaljevisning.

Der kan skrives billedtekst, som 
automatisk vises hvis billedet 
bruges i Sider og Indlæg.

Alt tekst, hjælper syns
handicappede som bruger 
kunstig tale, og er også valset 
af Søgemaskiner.

Der kan også sættes i Link 
direkte på billedet.

Skal billedet beskæres, roteres eller lig. Klik på Rediger billede

1
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Beskæring af et billede sker 
ved at vælge Beskærværktøjet, 
trække en ramme som angiver 
beskæringen og derefter klikke 
på værktøjet igen.

De øvrige værktøjer er Roter, Spejlvende og Fortryd.

Husk at klikke på Gem til sidst.

Det er også muligt at gøre billedet mindre ved at bruge Skaler billede funktionen. 4  Normalt vil et 
billede ikke skulle bruges i mere end 1200 px bredde, så det er god praksis at holde størrelsen nede 
for at spare plads på serveren.

LAV ET GALLERI
Har i en billedsamling i gerne vil have vist som et galleri, det kan fx. være 1. maj eller fra en 
gadeaktivitet, så gør følgende.

Vælg Medier > Create Folder, navngiv folder fx. 1. maj Galleri. Klik på den nye folder og vælg Tilføj 
Ny. Upload som beskrevet tidligere. Vent på at filerne er uploaded.

Vælg Nyt Indlæg eller Ny Side, vælg Tilføj medier

Klip på folderen og vælg
Create a gallery from
folder, nederst til højre. 

Lav om på indstillingerne, hvis det ønskes. Fx. antal Columns (Spalter), 
eller Tema. Slet billeder fra Galleriet ved at klikke i krydserne.

Vælg Indsæt galleri, efterfølgende kan
der ændres på galleriet ved at klikke på
den lille blyant.

Slut af med at udgive 
Siden eller Indlægget.

Er der under indstillinger > 
Action on click valgt Lightbox 5  
vises billederne som vist på næste side. 

4

5
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INDSÆT VIDEO
Det er muligt at indsætte video fra Youtube, Facebook, Vimeo og andre services 
alene ved at bruge et delingslink.

Facebook
Vælg den lille trekant over eller under video i højre 
side. 

Vælg </> Indlejr > Avancerede indstillinger
Marker og kopier URL af Video.

Indsæt URLen i et Indlæg eller på en Side, der hvor 
videoen skal vises.

Youtube
Klik på Del og vælg URL 

Indsæt direkte i Indlæg 
eller på side. Ved Youtube Video genereres 
der automatisk et Foretrukket billede, der vises
i oversigter.

Vimeo
Klik på Share under videoen.

Kopier Link og indsæt direkte i Indlæg 
eller på side. Ved Vimeo Video genereres 
der automatisk et Foretrukket billede, der vises
i oversigter.
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Widgets
Widgets er elementer der bruges til at bygge siden op med. Det kan være et søgefelt, en Facebook 
Like Box, en liste med nyheder og meget andet. For en komplet liste se side 5 under opbygning.

Widgets placeres i Widgetområder. I Enhedslistens Tema er der nedenstående områder og hvis der 
vælges magasinforside bliver #Content også til et Widget område.

Du kan arbejde med 
Widgets ved at gå til 
Udseende > Widgets 
og trække de ønskede 
Widgets til de områder 
hvor de skal vises. Derefter 
konfigureres de fx med 
Overskrift og parametre 
omkring indhold.

Et par eksempler:

FØLG OS PÅ FACEBOOK

Træk Facebook Like Box til Sidebar eller et af Footer områderne. 

Giv den eventuelt en overskrift, som Fælg os på Facebook

Indsæt URL til jeres Facebook side

Vælg de parametre som i ønsker for boksen. 

Vælg Gem.
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TEKST BOX

En anden praktisk Widget er den som bare hedder 
Tekst.

Den kan fx bruges til at indsætte bannere eller små 
opslag med. 

Den rummer kun et felt til evt. Overskrift og Tekst, så 
enten skal man kunne lidt HTML kode eller også skal 
man gå en lille omvej for at få genereret noget kode.

Her følger et eksempel på hvordan der kan indsættes 
et banner uden at kunne HTML.

Gå til Indlæg > Tilføj nyt vælg tilføj medier
Upload banner eller vælg fra arkiv. Skal der link
på banneret så klik på kæde ikonet og skriv 
URLen. Klik på Blå pil retur knappen.

Skift så visning til Tekst.
Kopier teksten og klik på Visuel,
forlad siden uden at gemme.

Gå tilbage til Widget vælg Tekst widget og træk den til 
Headerwidgetområdet. Indsæt den tekst du kopierede før. 
Klik Gem. På samme måde kan der placeres HTML elementer i 
de øvrige Widgetområder.

FLYTTE OG GEMME WIDGETS
Du kan altid flytte Widgets fra et område til et andet, 
eller ændre rækkefølgen, fx i Sidebar.

Ønsker du at gemme en Widget med de indstillinger 
der er lavet, eller tekst/HTML som er placeret, så 
træk den ned i bunden til området; Inaktive Widgets. 
Så bliver den parkeret der til senere brug.

 



ENHEDSLISTENS MULTISITE SYSTEM \ 18

Magasinforside
DET ER MULIGT AT LAVE EN MERE LEVENDE FORSIDE VED AT BRUGE TEMAETS 
SPECIELLE MAGASIN WIDGETS.

 

Gå til Sider > Tilføj ny for at lave en ny statisk Side, eller rediger 
en eksisterende Side. 

Under Sideattributter i kolonnen til højre ændres Skabelon fra 
Standardskabelon til Magasin hovedside.

Giv siden en overskrift, fx Forside for afdeling og Udgiv.

SÆT MAGASIN HOVEDSIDE SOM FORSIDE
Gå til Udseende > Tilpas > 
Statisk Forside 

Vælg “en statisk forside” 
og brug rullegardinet til at vælge den side du lige har oprettet 
som forside skabelon, Fx “Forside for afdeling”.

BYG FORSIDEN OP
Nu hvor skabelonsiden er valgt skal indholde bygges op. Det 
gøres ved at tilføje de ønskede Widgets til Widgetområdet 
Magasinforside. 
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Gå til Udseende > Widgets

Træk de ønskede Widgets in i Widgetområdet “Magasin hovedside
Temaet har en række Specielle Widgets  som KUN kan bruges sammen med Magasin forside 
skabelonen. Men alle Widgets kan i princippet bruges på Magasinforsiden.

De specielle Widgets kan bruges til at vise indhold og 
indholdsoversigter baseret på Kategorier. Magazine (Columns) 
bruges fx til at vise 2 spalter med indhold baseret på 2 
forskellige kategorier. 

Det er muligt at 
vælge antallet af 
indlæg og om det 
nyeste skal være 
med større billede 
og tekstuddrag. 
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Kampagneslider

Kampagneslider er et element som kan placeres under 
headeren på forsiden.

Den består af defineret antal indlæg som automatisk skifter, 
på en trykfølsom skærm kan de også slides med fingeren.

Ønsker du at bruge slideren så gå til Udseende > Tilpas > 
Theme valgmuligheder

Vælg Vis Slider på Magasin hjemmesiden hvis i bruger den 
skabelon. Ellers på Indlægssiden

Vælg hvilken kategori der skal vises indlæg fra

Vælg hvor mange indlæg der skal vises

Juster eventuelt på effekt og hastighed, prøv dig frem

TIP!
Slideren viser det udvalgte billede som er knyttet til de valgte 
indlæg.

Det er vigtigt at billedet er stort nok. Det skal være mindst 
780 x 420px. Systemet beskærer automatisk hvis det er for stort på den ene eller anden led.

Tekst og overskrift skal også kunne være der. Pas på med for lange overskrifter. Brødteksten er 
enten det automatiske uddrag eller en henvisningen du kan skrive i feltet Uddrag i Indlægssidens 
Editor. Se evt. afsnit om Sider og Indlæg.


