Instruktion för den nya mallen
Börja använda den nya mallen
För att börja använda den nya mallen loggar du in som vanligt i
redigerings-vyn på er webbplats. I högermenyn finns menyvalet
”utseende”, under menyvalet utseende finns ”teman.”

Under tema finns vår nya mall som heter Vänsterpartiet 2018. Genom att
välja det nya temat börjar ni använda den nya mallen.
Tidplan
Ni behöver inte börja använda mallen med en gång. Välj en tid som
passar er och välj sedan att börja använda temat.

FAQ kring att börja använda den nya mallen
Vad händer med vårt nuvarande innehåll?
Att byta tema gör inte att något innehåll försvinner. Allt det som ni
tidigare har publicerat kommer att finnas kvar.
Flyttas vårt nuvarande innehåll över till mallen?
Ja, allt ni tidigare har publicerat kommer att följa med när ni byter tema.
Hur kan jag få hjälp med mallen?
Skicka in din fråga via Zendesk
(https://vansterpartiet.zendesk.com/hc/sv) och ställ dina frågor så hjälper
vi dig.
Vad händer med den gamla mallen?
Den gamla mallen kommer finnas kvar. Vi vill dock fasa ut den så fort
som möjligt. Men så länge det finns föreningar som använder den så
kommer den att finnas kvar. Vi kommer dock inte längre ge support på
den mallen.
När måste jag byta ut vår nuvarande mall?
Det finns inget datum då du måste byta mall. Men vi uppmanar alla att
göra det så snart som möjligt då vi slutar att ge support på den gamla.
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Sidtyper
I mallen finns två sidtyper. Du hittar sidtyperna under sidor i
vänstermenyn.

Under ”skapa ny” finns valet mall. I dropdownmenyn finns standardmall
och startsida.

Standardmall
Standardmall kan ses som en vanlig informationssida. Du ser att det är en
sida genom att det står sida i översta högra hörnet på sidan. ”delafunktionen” för sociala medier finns med på alla sidor.
Såhär kan en informationssida se ut på er webbplats:
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Såhär ser sidan ut i redigeringsläget:

Sidtyp startsida
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Den andra av våra sidtyper är startsida. Såhär ser startsidan ut på er
webbplats:
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Startsidan i redigeringsläge
Nedan listas alla ifyllnadsbara fält.










Under textfältet redigera sida anges namn i sidtitel (det som
kommer synas i urllänken).
Under titel anges h1:an för sidan. Här kan med fördel
Vänsterpartiet + lokal förening/distrikt stå. T.ex. ”Välkommen till
Vänsterpartiet Malmö”.
Under innehåll kan ni beskriva vilka ni är och vad ni gör.
Länk: här kan ni länka till en undersida som ni tycker passa. Det
kan vara en om oss sida eller en nyhet.

Under bild väljer ni bild som visas högst upp på sidan.
Under aktuellt visas de senast publicerade inläggen (kan både
vara nyheter och pressmeddelanden). Det visas fem inlägg åt
gången. Tre månader gamla inlägg raderas härifrån så försök att
hålla en kontinuitet i uppdaterandet av inlägg.
Under sociala medier-inlägg kan ni bocka i checkboxen och länka
till era sociala medier-kanaler. Om ni inte vill visa sociala medierinlägg bockar ni inte i checkboxen.
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Engagera dig
Under engagera dig kan du fylla i kort, du kan som max fylla i tre kort.
Om du väljer att inte ha några kort syns inte engagera dig-blocket på
startsidan.

Korten har fem ikoner med tillhörande ikon.

Skapa menyer
Under Utseende i vänstermenyn hittas menyer.

Här visas alla dina sidor som finns på din webbplats. Genom att kryssa i
checkboxen/checkboxarna till vänster om sidorna och sen klicka på
knappen ”lägg till i meny” så läggs den valda sidan/sidorna till i menyn.

8

Sidorna visas sen som block nedan. Här visas din huvudmeny. Du ändrar
placering av din huvudmeny genom att dra blocken i blocken och ändra
position.
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Lägg till undermeny
Du lägger till en undermeny genom att dra blocket under ett annat block.

Undermenyn visas sen på detta sättet i huvudmenyn genom att du trycker
på ”mer” i huvudmenyn. Då fälls huvudmenyn ut och visar
undermenyvalen som du lagt in.
När du lagt in sidan som undermeny, ska du gå till den sidan och välja
vilken sida den är överordnad (under vilket menyval du hittar sidan
under). Och klicka i den under sidoattribut. I exemplet nedan: engagera
dig.
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Ta bort menyval
Ta bort menyval genom att klicka på pilen ned.

Och klicka ”ta bort”.

Huvudmeny utfälld/inte utfälld

Utfälld huvudmeny där undermenyvalen syns

Sidfot
Genom att bocka i checkboxen footer menu under menyinställningar
visas samma menyval i sidfoten som i huvudmenyn:

Ändra i sidfoten
Under Options i vänstermenyn kan du fylla i information i sidfoten. Här
kan du ändra kontaktinfo och Menyrubriker.
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Samt sätta sociala medier-länkar (har ni inga egna sociala medier-kanaler
kan ni länka till Vänsterpartiets sociala medier nationellt).
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Skapa och kategorisera inlägg
Inlägg skapas under vänstermenyn:

Klicka på Skapa nytt och du kan börja producera ditt inlägg. I
högermenyn kan du kategorisera ditt inlägg:

Genom att lägga till kategorier kan du lägga till t.ex. pressmeddelanden.
Ändra ”dela-funktionen”
Under Options kan du ändra titel och innehåll under ”dela-funktionen”
som syns på varje infosidan.

Den ser ut såhär:

13

Sätt headerbild
Såhär sätter du en headerbild på din sida: välj Ange utvald bild i
högermenyn på sidan:

Klicka på ange utvald bild. Välj befintlig bild i mediabiblioteketet eller
ladda upp en bild.
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Du släpper eller väljer en bild

Fyll i titel och alt text. Personer som inte ser får alt texten uppläst för sig.
Alt texten ska vara en beskrivning av själva bilden. Titel kan vara en kort
beskrivande text av själva bilden. Se exemplet nedan.
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Ändra bild på startsidan
Ta bort bilden genom att klicka på krysset, då kan du välja en ny bild att
ha på startsidan.
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Bildstorlekar
Bildstorlekar ska vara kvadratiska med pixlar runt 1440. Komprimera
bilderna för webben.
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