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TELEPENSJONISTENE.NO

HJEMMESIDE pÅ TNTURNETT FoR
TELEPENSJONISTENE S LANDSFORBUND

Ord og begreper som en redaktør må forholde seg til

Utarbeidet av: Kjell Engen
Mailadresse: kjellengen@online.no
Telefon: 916 43 027
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t Telepensionistene.no

L.L Startsiden
Nettstedet for Telepensjonistenes Landsforbund har adressen telepensjonistene.no. Den består

av en startside som alle brukere kommer til ved å skrive adressen på nettstedet i adressefeltet

på nettleseren (markert med rød pil) og en rekke bakenforliggende sider.

Telepensjonistene.no er etablert på en teknisk plattform basert på produktet WordPress.
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Det er flere måter å navigere seg fram på innenfor nettstedet. Ved å klikke på menyptrnktene i
hovedmenyen er det mulig å navigere seg videre. Ved f.eks å klikke på menypunktet som

heter Våre lokalforeninger ffir man opp en oversikt over alle lokalforeningene sarnmen med et

introduksj onsbilde for hver forening.

L.2 Nettleser
En nettleser er et program som benyttes for å opprette kommunikasjon mellom en datamaskin

og telepensjonistene.no. De fleste nettlesere leveres gratis og kan lastes ned fra internett etter

behov. Eksempler på nettlesere som er mye brukt er

Intemt Explorer fra Microsoft
Opera
Firefox
Google Chrome

Ipad og andre nettbrett har ofte innebygget nettleser som er spesielt designet fra produsenten.

Det samme gjelder mobiltelefon, enten de er av type iPhone, Android eller Windows.

Stort sett alle de mest vanlige nettleseme fungerer bra mot WordPress. En stor fordel med

WordPress er at den tilpasser seg autornatisk den skjermstørelsen som anvendes av brukeren.

Bildet som kommer på s§ermen vil dermed bli helt forskjellig fra en pc til en mobiltelefon.

2 Roller i WordPress
Telepensjonistene.no anvender to roller. Dette er henholdsvis Administrator og Forfatter.

2.L Administrator
Administrator er en rolle som tildeles en person i Telepensjonistenes Landsforbund. Denne

rollen gir tilgang tilalle funksjoner som trenges for å administrere nettstedet.

Administrator oppnevnes av Landsstyret.
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En viktig oppgave for administrator er å opprette tilgang for nye redaktører i
lokalforeningene, ferne tilgang for redaktører som ikke lenger skal ha denne rollen og

tildele/endre passord. Administrator har også ansvar for kommunikasjon med Idium support

ved behov for bistand.

Ved endring av passord far den aktuelle redaktøren en mail om at passordet er endret. Selve

passordet skal administrator sende på sms til redaktørens mobiltelefon.

2.2 Forfatter
Forfatter er en rolle som tildeles redaktøren i en lokalforening. Dette gir den enkelte

redaktøren rettighet til å publisere nyheter og annet innhold på hjemmesiden for den enkelte

lokalforening.

Forfatter kan velge hvilke menypunkter hjemmesiden for lokalforeningen skal ha og hvor
innholdet på hjemmesiden skal piasseres.

Ved behov for å opprette en ny redaktør skal leder av lokalforeningen gi melding om dette til
Administrqfor. Slik melding skal alltid inneholde følgende data om den nye redaktøren:

Navn (fornavn og etternavn)
Mailadresse
Mobiltelefon nufirmer.

Det skal også fremgå hvilken lokalforening det gjelder.

,i3 Publisere i WordPress
Publisere betyr å gjøre innholdet som en redaktør produserer, tilgiengelig og lesbart for alle

som klikker seg inn på telepensjonistene.no.

4 Begreper i WordPress

4.1 Hovedmeny
Hovedmenyen er menyfeltet på forsiden av startsiden. Den er vist med rød pil på bildet
ovenfor. Denne menyen vises alltid, uansett hvilken side som blir vist på telepensjonistene.no.

Hovedmenyen kan kun redigeres av administrator for telepensjonistene.no.

4.2 Kategori
En kategori beskriver et menypunkt som innholdet skal knyttes til. En kategori kan også

betegnes som en mappe som innholdet skal plasseres i.

En forfatter kan lage nye kategorier, redigere eller {eme eksisterende kategorier.

Kategorier ligger i en vanlig filstruktur - dvs med nivåer under og over hverandre. Når det

legges til en ny kategori, er det derfor viktig å angi hvilken av de eksisterende kategoriene

som er forelder til den nye kategorien, refbilde nedenfor:
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Kategorier
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For en bruker som leser på telepensjonistene.no vil kategoriene som er etablert f.eks på

hjemmesiden for en lokalforening, fremstå som men)?unkter på høyre side.

Dersom en kategori ikke har noe innhold, vil den ikke være synlig for brukerne av

telepensj onistene.no.

4.3 Landingsside
En landingsside er et presentasjonslag - etablert som forside for den enkelte lokalforening sin

hjemmeside.

Landingssiden innholder muligheter for å legge inn et bilde som illustrerer lokalforeningen i
tillegg til en tekst som beskriver lokalforeningen. Slik beskrivelse kan bestå f.eks i hvilket
geografiske område foreningen dekker, hvor medlemsmøtene avholdes, osv. Redaktøren for
den enkelte lokalforeningen kan redigere innholdet på foreningens landingsside.

Det finnes også en felles landingsside for alle lokalforeningene. Denne blir synlig ved å klikke
på menypunktet Våre lokalforeninger i hovedmenyen.

4.4 Fremhevet bilde
Et fremhevet bilde er et bilde som vises sammen med ingressen til et innlegg (artikkel). Dette

vit alltid bli vist siunmen med teksten i ingressen under opplisting av innleggene, f.eks under

Siste innlegg:
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Dette bildet vil alltid vises øverst på artikkelen nar et klikkes på linken "Les mer". Dersom

dette bildet ikke skal vises, må det legges inn en hake på valget "S§ul ingressbilde":

Arti kkelin nstillinger

i
{ 5kjr.rl ingresså:iltte

(kiLr!rt":tn

Skjul l*s rntr-lenke

+.5 Mediabibliotek
Mediabiblioteket skal anvendes for å lagre bilder, video- og lydfiler, dokumenter, etc som

skal brukes på telepensjonistene.no.

Merk at bilder skal alltid lagres på formatet jpeg eller jgp.

4.5.1 Navnestandard i mediabiblioteket
Det er innført en standard som skal følges for å gi navn til filer som lagres på

mediabiblioteket. I korthet består dette i at navnet på alle filer skal starte med tre bokstaver
som identifiserer hvilket lokalforening som eier bildet, dokumentet osv. Navnestandarden er

beskrevet på portalen under menypunktet"Redaktør? Iljelp og råd" øverst til høyre på sidene

for telepensjonistene.no - se bildet nedenfor:
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4.6 Innlegg
Et innlegg er det samme som en artikkei. Alle innlegg skal være koplet mot en kategori for å
være synlig for en bruker.

Innlegget består av

overslrift
ingress, som regel med et beskrivende bilde

brødtekst kombinert med eventuelle bilder.

4.7 Ingress
En ingress er en innledning til et innlegglartikkel og skal fortelle i korthet hva saken dreier

seg om. Skriftstørrelsen på en ingress er fast og kan ikke endres'

Ingressen vil alltid følges av et innlegg som inneholder hele artikkelen. For å nå dette må en

bruker klikke pb "Les mer". Da vil hele artikkelen bli vist sammen med overskriften, dvs at

ingressen følger ikke med inn i selve artikkelen.

En ingress bør alltid ha et bilde som illustrerer hva innlegget dreier seg om. Dette legges inn
som et "Fremhevet bilde " - se punkt 4.4 fotan.

4.8 Brødtekst
Brødtekst kan deflneres som selve teksten i et innlegg. Dette skal være informativt og kan

kombineres med bilder, linker osv.

Brødteksten kan formateres - langt på vei som i et vanlig dokument ved hjelp av knappene

som ligger i overkant av feltet for brødteksten:
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