Som redaktør kan man opdatere egne sider.

På siden Indsæt og opdater sider, som du kommer til under 'Funktioner', får du et overblik over de sider
som du har adgang til at opdatere.
Således opdateres en side:
1.

Klik på knappen: Ret

2.

Hvis du endnu ikke har valgt design, så læs om de forskellige design, og klik på det design du vælger.

3.

Indsæt tekst og/eller billeder.

4.

Hvis du fortryder valgtet af design, kan du klikke på knappen: Skift design.
Din tekst og billeder er stadig gemt. Der er muligt at skifte frit mellem designtyperne, men ikke alle
skift giver gode resultater. Billedstørrelserne kan være forskellige, og nogle billeder eller noget tekst,
kan være skjult.
Du kan altid skifte tilbage til det oprindelige design, og skjult tekst og billeder dukker op igen.

5.

Hvis du ikke når at blive helt færdig med siden, og du helst ikke vil vise den endnu, kan du skifte til
design 8, som viser at siden er under opbygning. Næste gang du vil opdatere siden, skal du bare vælge
dit oprindelige design.

6.

Hvis du er færdig med at opdatere siden, og den er klar til visning, anbefales det at du klikker på
knappen: Send opdatering-email.
Dette vil sende en email til alle medlemmer som har tilmeldt sig nyhedsbrevet under denne kategori,
og informere dem om opdateringen af siden og sende dem et direkte link til siden.
Ved klik på knappen, vil det også fremkomme en lille tekst nederst på siden, med datoen for
opdateringen.

Vil du som redaktør ændre i din side, skal du logge dig på molsportalen/klikke på funktioner:

klikke på
”Indsæt og
opdater
sider”

Vælg her
den side
du vil
redigere!
(Der er nok ikke
mere end én
enkelt
mulighed)

Klik på ret
denne tekst!

1. Skriv her den tekst
du ønsker og brug
redigeringsværktøjet

4. Husk at
klikke på
indsæt!
Ellers bliver
intet gemt!

2. Skulle der
være brug for
html koder så
klik her.

3.Hvis du har
brug for at
indsætte
internetadresser
så marker og
klik her

Klik på billedet eller billedpladsen

Udskift
eller
indsæt
billede
efter
behov

