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1 Allmän information
Hemsidor implementerade med Mios Publish 3.5 är uppbyggda på ett sätt så att man
med en vanlig webläsare kan editera innehållet på sidorna. För att detta skall kunna ske
krävs dock att man använder Microsoft Internet Explorer, version 6.0 eller nyare. Om
man är osäker på vilken version man har så kan man lätt ta reda på detta genom att gå
in i Help menyn på webläsaren och klicka på ”About Internet Explorer”. Där anges
vilken version man har.
I denna användarmanual beskrivs vilka funktioner som finns i admin-gränssnittet och
hur de i praktiken används.
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2 Hur komma igång?
För att kunna börja sidunderhållet bör man först och främst logga in i admin-systemet.
Adressen hit är den samma som till ens egna hemsidor med tillägget ”/control/” i slutet
av adressen. Användarnamn och lösenord levereras till berörda personer.
Då man loggat in i systemet så ser man i det stora fältet till höger på skärmen sidorna
precis som de ser ut externt, dvs. som för alla andra besökare till web-sidorna.
(WYSIWYG = What You See Is What You Get)
Man kan alltså surfa på sidorna i vanlig ordning i detta fält och sen uppdatera de sidor
som man vill göra ändringar på med hjälp av de editeringsfunktioner som finns. I den
vänstra kolumnen finns också en sidkarta som man kan använda för att navigera sig runt
bland sidorna i strukturen.
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3 FAQ
Fråga:
Svar:

Vad måste jag ha för att använda systemet?
Du behöver en dator, bredbandsuppkoppling samt Internet Explorer v.6.0 eller
nyare.

Fråga:
Svar:

Hur jobbar jag med flera språkversioner?
I grundkonfigurationen för en byportal finns en svensk, finsk och engelsk sajt
upplaggt. I varje sajts rot-sida finns meta-datan ’spot-finnish’, ’spot-swedish’
samt ’spot-english’ som genererar språklänkar i menyn. Värdet på meta-datan
är sid-id:n på respektive språkversions startsida. Tar man bort meta-datan, så
tas även språklänken bort.

Fråga:
Svar.

Hur fungerar byportalen i sökmotorer; description, keywords.
Alla publicerade sidor i en byportal kommer att automstiskt indexeras av
Internets sökmaskiner, tex. Google. Man kan förbättra synligheten och
presentation i Google genom att ge en beskrivning på en sida; Page properties
– Description. Man kan även välja att lägga till nyckelord på en sida. Detta gör
man genom Page Properties – Metadata – New value. Meta-datan man lägger
till ska heta ’keywords’ och värdet är en kommaseparerad lista på nyckelord.
Tex. ’lappfjärd, byportal, evenemang, by’.

Fråga:
Svar:

Hur länkar man in dokument, kontakt, forum?
På sajtens rot-sida finns meta-data som styr vissa funktioner i portalen (se
avsnitt 32). Det är ’spot-news’, ’spot-forum’ samt ’spot-contact’ som styr
länkarna till dessa sidor. Värdet på dessa ska vara sid-id:n där man skapat sin
kontakt-, forum- eller dokument-sida. Tar man bort meta-datan, så tas länken
bort.

Fråga:
Svar:

Hur bygger man ett intra-/extranät inom byportalen?
Att skapa ett intra- eller extranät betyder att man begränsar åtkomst till vissa
sidor eller sektioner och för att se dessa måste användaren autenticera sig.
Detta gör man genom att neka gruppen Anonymous åtkomst till sidan.
Därefter skapar men en användagrupp som man ger åtkomst till sidan.
Slutligen placerar man ut Inloggningskomponenten på en sida där användarna
kan autenticera sig till Intra- eller Extranätet. För mera information, se avsnitt
8 samt 12.

Fråga:
Svar:

Hur ändrar man sid ID och varför?
Alla sidor har en unik id. Publish systemet tilldelar automatiskt en ID vid
skapandet av en sida. Ibland vill man dock ändra på denna. För att göra det går
man till Page properties – ID. Observera att ID:n ej bör innehålla
specialtecken eller skander.
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4 Uppdatering av befintliga sidor
4.1

Två olika lägen att se sidorna
Nere till höger kan man välja att se sidorna i två olika lägen – ”Design” eller ”HTML”.

4.1.1

Design
Detta är det läge som fungerar som standardläge, dvs.i det läge sidorna öppnas då man
loggar in i Publish. I detta läge ser man sidorna precis som de ser ut i webbläsaren för
besökarna till sajten. Mera om editeringen i Editor-läget fr.o.m avsnitt 3.2.

4.1.2

HTML
I dethär läget ser man sidornas HTML-kod. Den erfarne kan själv gå in och sätta in
specialfunktioner direkt i HTML-koden.

4.2

Editeringsverktygen
Här redogörs för de olika editeringsverktygen som finns att tillgå och hur man använder
dem. Detta gäller alltså då man befinner sig i ”Editor”-läge och har för avsikt att utföra
förändringar på sidorna.

Enkla text-effekter

De tre knapparna längst till vänster fungerar precis som i vanliga
ordbehandlingsprogram. Genom att först märka den text man vill förändra och sedan
klicka på någon av de tre knapparna, kan man alltså enligt ordningsföljden på
knapparna, skapa 1. fet text, 2. kursiv stil, samt 3. understreckad text.

Textstorlekar.

Man kan välja tre olika textstorlekar (stilar) genom att märka texten man vill ändra
storlek på och klicka på rätt knapp. Den första används för rubriker, den andra för
ingresstexter eller underrubriker, och den tredje för själva brödtexten.

Indrag.
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Med de följande två knapparna kan man göra indrag på vissa textstycken eller om man
annars bara vill ha en viss textrad indragen från den vänstra kanten. Man märker texten
man vill flytta och klickar på den första av knapparna för indrag och den andra för
utdrag.

Streckade eller numrerade uppräkningar

Det är också möjligt att automatiskt skapa streckade eller numrerade uppräkningar.
Man väljer helt enkelt ett av verktygen, och då framträder en punkt eller siffran 1 för
den första uppräkningen. Då man sedan trycker på ”enter” på tangentbordet så sker
radbyte och streck eller siffra för nästa uppräkning automatiskt.

Lägg in symbol.

Ifall man vill lägga in en symbol i texten, dvs. ett specialtecken som inte finns på
tangentbordet så klickar man på denna knapp. Då får man upp ett fönster över
tillgängliga symboler, väljer vilken symbol man vill lägga in, så läggs automatiskt en
symbolen in på det ställe i texten där man står med markören.

Skapa länk till annan websida.

Det är också möjligt att länka en viss text på sidan till en annan sida på ens hemsida
eller till en helt annan, extern hemsida. Eller varför inte skapa en länk till en epostadress. Man märker den text man vill skall länkas och klickar på knappen inringad i
figuren här ovanför och väljer mellan en extern eller intern länk. Gör man en extern länk
så skriver i www-adressen till den sida man vill länka till i det översta fältet. Om man
vill skapa en länk till en annan sida på ens sajt så kryssar man i den nedre boxen och
väljer helt enkelt sidan från sidkartan.
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Om man vill skapa länk till en e-postadress måste man i rutan man får upp efter att ha
klickat på ”länkningsknappen” ändra ”Http:” till ”mailto:” och sen skriva in rätt epostadress i rutan efter texten ”mailto:”. T.ex: ”mailto:namn@mail.fi”
För att editera en länk som man skapat så klickar man på länken i editor-läget och får
då fram länkens egenskaper nertill på sidan. Här kan man enkelt ändra länkens adress,
skriva in en titel på länken (som syns när besökaren för markören över länken), välja om
man vill att länken skall öppnas i ett nytt fönster, samt ta bort länken helt och hållet.

Bild- och filhanteringsverktyg.

Följande knapp rör insättning av bilder och filer. Detta behandlas noggrannare i Kapitel
5 i denna manual.

Verktyg för insättning av dynamiska komponenter.

Följande knapp rör insättning av dynamiska komponenter såsom polls (enkäter),
diskussionsforum eller dylikt. Man ställer sig helt enkelt på det ställe på sidan man vill
lägga in komponenten och klickar på knappen. Då väljer man ur fönstret som kommer
fram vilken typ av komponent man vill lägga in och klickar ”Insert”. Komponenten
läggs i Publish upp som en ruta eller box som visar att här finns en dynamisk
komponent. Genom att klicka på boxen kan man ställa in egenskaper för komponenten
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nere på sidan. Om man vill skapa nya egenskaper för t.ex. polls eller forum så gör man
detta i respektive manager i den vänstra kolumnen.

Tabellhantering.

Följande knappserie berör insättning och hantering av tabeller. Den första knappen
använder man för att lägga in en tabell. Som standard så läggs ut en tabell med två
kolumner och två rader. Med de följande fyra knapparna kan man lägga till fler
kolumner eller rader i tabellen. Först om man vill lägga till en kolumn till höger om det
ställe i tabellen man har markören, och sen om man vill lägga till en kolumn till vänster
om markören. Sedan följer två likadana knappar som rör rader. Om man vill lägga till
en rad under eller ovanför den plats där mna har markören. Och de två sista knapparna
navänds för att ta bort kolumner eller rader ur tabellen. Man ställer sig på den kolumn
eller rad man vill ta bort och klickar på den första knappen om man vill ta bort
kolumnen, och den andra knappen om man vill ta bort raden.
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5 Lägga till nya sidor
Förutom att uppdatera befintliga sidor så kan man också lägga in nya. Man ställer sig då
på en nivå i sidkartan i den vänstra kolumnen. Man ställer sig på den nivå under vilken
man vill att den nya sidan skall skapas. Därefter klickar man på ”Create”. Då kommer
först en liten ruta där man skall namnge sidan och välja hurudan sida man vill skapa.

I fältet ”Title” skriver man namnet på sidan, dvs. vad man vill att det skall stå på sidans
länk i navigeringen.

Beroende på implementationen kan man sedan välja sidmall. Endel kanske har ett
flertal olika sidmallar att välja mellan i droplistan, medan andra implementationer
kanske bara har en enda sidmall som används i hela sajten. Efter att man gjort sitt val så
klickar man på ”Create” så skapas sidan. En standard text läggs in automatiskt så att
man lättare skall veta var man skall börja mata in innehåll.
Om man i ett senare skede vill ändra titeln på sidan så gör man detta genom att klicka
på ”Click to change properties of this page” längst uppe i Publish.

Under den första fliken, ”Details”, finner man fältet ”Page title” där man kan ändra
titeln på sidan och sedan klicka på Save-knappen i samma dialogruta.
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Då man skapar en helt ny sida så är den som standard opublicerad. Så det är bara att
skriva in innehållet på sidan, editera texten med de verktyg som finns och klicka på
”Save” osv. utan att sidan ännu syns för besökarna till sidan. Då man vill publicera sidan
så gör man detta med hjälp av versionshanteraren. Mer om versionshanteraren i avsnitt
6.
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6 Infoga bilder och filer
Man kan också infoga bilder och filer på sidorna. Man använder då verktyget som visas i
figuren nedan.

Verktyg för bild- och filhantering.

När man vill infoga en bild eller fil så sker detta i två moment. Först laddar man upp
bilden/filen till bildbanken, och därefter kan man från bildbanken lägga in bilden på
sidan.

Infoga bild/fil.

För att ladda upp en bild till bildbanken klickar man på knappen längst till vänster. Då
framträder en ny rad med uppladdningsfunktion. Då klickar man på ”Browse...”knappen och letar upp bilden/filen på sin egen dator. Bildformat bör vara gif eller jpg.
Man bör också komma ihåg att undvika långa filnamn, skandinaviska tecken i filnamnet
(å, ä, ö), och också andra främmande tecken bör undvikas. På säkraste sidan är man om
man endast använder bokstäver och siffror. OBS! Inga mellanslag i filnamnet.
Efter att man på sin egen dator hittat den bild man vill infoga och klickat på ”Open”, så
klickar man på knappen ”Upload”. Då laddas filen upp till hemsidans egen filbank på
webservern. För att sedan infoga bilden till sidan, så märker man den bild man vill
infoga och klickar sen på ”Select”. Sedan är det bara att placera bilden med de verktyg
som finns i attributfältet längst ner i Publish. Bilden läggs in där man haft markören
innan man klickade på knappen för att infoga bild. Man kan enkelt flytta på bilden
genom att klicka på den, hålla ner musknappen och dra bilden till det ställe dit man vill
flytta den.

Användarmanual för Publish 3.5 | Sida 14(14)

Likadant gör man med filer, t.ex. PDF-, Word-, Excel-filer eller dylikt. Man ställer
markören på den plats på sidan man vill lägga in filen och följer de steg som beskrivs
ovan. Publish lägger då ut en bildikon för filen och denna ikon är länkad till själva filen.
Efter att man lagt in en bild på sidan får man, om man klickar på bilden i editorn, upp
egenskaper för bilden nertill på sidan.

Det är inte att rekommendera att ändra på storleken på bilden i dethär skedet. Detta bör
man ha gjort innan man laddat upp den till bildbanken. Man kan dock lägga en ram
runt bilden genom att skriva in detta i fältet för ”Border”. Man kan prova sig fram hur
bred man vill att ramen skall vara.
I droplistan för ”Alignment” kan man välja om man vill att bilden skall vara till vänster
eller höger om ett textstycke.
I fältet som heter ”Text” kan man skriva titeln eller en beskrivning till bilden. Denna
text visas för besökaren när han/hon för markören över bilden.
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7 Versionshantering
I Publish finns det två sätt att spara en sida då man gjort sina ändringar. Knapparna
finns längst till vänster i verktygsbalken. Om man klickar på ”Save”-knappen så skapas
en ny version av sidan, men sidan publiceras inte ännu utåt. På detta sätt kan man jobba
fram en sida i lugn och ro, och också spara den, utan att den för den skull syns utåt åt
besökarna.

Genom att klicka på ”Click to manage versions” så får man fram en lista över alla
sparade versioner av just den sidan.

Man ser också vid vilken tidpunkt de är sparade och kan granska versionerna genom att
klicka på tidsangivelsen. Den sida som är synlig utåt är den som är märkt ”Unpublish”,
dvs. denna version är publicerad och klicka här för att göra den opublicerad. Men om
man vill byta så att en annan version syns utåt så klicka man på ”Publish” efter den
versionen, så byter systemet automatiskt ut så att det är den versionen som syns utåt.

Man kan också i versionshanteraren ta bort gamla versioner som inte behövs längre
genom att klicka på ”Delete” intill den berörda versionen.
”Save”-knappen är alltså ypperlig ifall man vill spara sina ändringar, men inte ännu vill
publicera sidan. Fast om det är någon mindre textändring man vill göra och vill hoppa
över steget med att gå till versionshanteraren för att publicera sina ändringar så kan man
klicka på knappen intill ”Save”-knappen som är en ”Spara och Publicera”-knapp.

Dvs. klickar man på den knappen så sparar systemet sidan som en ny version i
versionshanteraren, precis som med ”Save”-knappen, men systemet ser också till att det
är denna nya version som blir publicerad utåt.
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8 Användarhantering
Detta avsnitt behandlar hur man lägger upp nya användargrupper och användare smat
hur man tilldelar dessa rättigheter till olika sidor eller sektioner i systemet.
I den vänstra balken finns en meny som heter ”Users and groups”.

Genom att klicka på denna så får man upp följande fönster:

Här kan den eller de som har rättighet till användarhanteringen skapa nya
användargrupper och/eller användare.
För att skapa en ny grupp av användare så klickar man på ”New group”-knappen och får
då fram följande:

För att skapa en ny användargrupp så skriver man helt enkelt in namnet på den nya
gruppen man vill skapa och klickar på ”Create Group”. Då är gruppen skapad. Nästa
steg blir att tilldela övergripande rättigheter för användargruppen. Man kan ta modell av
gruppen ”Administrators” för att se vad man skall skriva för att dela ut rättigheter. T.ex.
så bör alla grupper man skapar tilldelas access till Publish systemet genom att man
tilldelar dem rättighet till controlpanel. Man väljer helt enkelt ”Add permisson” och
skriver i ”controlpanel i det första fältet och ”true” i det andra fältet och klickar på den
gröna knappen. För att dela ut fler administrativa rättigheter för gruppen så är det
lättast om man ser på vilka rättigheter ”Administrators”-gruppen har och använder
samma kommandon som där. T.ex. om man vill att gruppen skall ha rätt till
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användarhanteringen så ger man dem rättigheten ”usermanager – true”, osv. beroende
på vilka tilläggsmoduler som finns i just Ert system.
För att skapa nya användare klickar man på ”New user”-knappen och får fram följande
dialog:

För att lägga upp en ny användare fyller man i de fält som finns:
» Username – Det användarnamn som användaren skall logga in med
» Full name – Hela namnet på personen
» Password – Vilket lösenord personen skall logga in med
» Confirm – Lösenordet igen för att bekräfta att man skrivit rätt
» Member of – Här väljer man vilken användargrupp personen skall tillhöra.
För att sedan ge användargrupperna access till vilka sidor eller sektioner de skall ha rätt
att uppdatera så går man tillbaka till sidkartan. De rättigheter man på en sektion
tilldelar en användargrupp så ärvs neråt i hierarkin, om inte annat anges. Dvs. om man
på startsidnivån sräller in att en användargrupp skall ha fullständig access så ärvs detta
neråt till alla underliggande sektioner och sidor. Man kan dock ända ner till sidnivå
ställa in olika rättigheter för en och samma användargrupp.
Man kan inleda dock med att tilldela gruppens allmänna rättigheter på högsta nivån,
dvs. startsidan. Man ställer sig på Startsidan i sidkartan i vänstra kolumnen, och klickar
på ”Click to change properties of this page”.

På den tredje fliken, benämnd ”Permissions” så ställer man in rättigheterna.

På Startsidenivån så ställer man alltså in, för varje grupp, den mest övergripande
rättighet gruppen skall ha på sajten. Om en grupp varken skall ha rätt att editera sidor ej
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heller läsa dem så ger men den rättigheten ”Deny”. Om en grupp skall ha rätt att läsa
sidorna men inte editera, så ger man dem rättigheten ”Read”. Om en grupp skall ha rätt
att editera sidor, men inte publicera dem, så ger man dem rättigheten ”Write”. Den
grupp som man tilldelar rättigheten ”Full” har både rätt att editera sidorna och att
publicera dem.
De rättigheter som man då ställt in på startsidenivån så ärvs neråt genom hela
sidstrukturen. Om man t.ex. går in på en underliggande sektion eller sida och klickar på
”Click to change properties of this page” på den sidan så ser man att användargrupperna
har rättigheten ”Inhert”, vilket betyder att ingen speciell rättighet har tilldelats just för
denna sida eller sektion utan samma rätt som ställts in på en ovanliggande sektion ärvts
neråt. Detta har man dock möjlighet att ändra på.
Låt oss säga att ni på hemsidan har en sektion som heter ”Historik”. Ni har skapat en
användargrupp som ni inte vill skall ha rätt att editera sidor på andra ställen än just i
”Historik”-sektionen. Då gör ni så att ni på Startsidan ställer in rättigheten ”Read” för
den användargruppen. Då har med andra ord just nu denna grupp endast läsrättigheter i
hela sajten. Men sedan kan ni gå till ”Historik”-sektionen och byta ut läsrättigheterna
till ”Write” eller ”Full” för just den användargruppen och den sidsektionen.
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9 Kopiera och flytta sidor i strukturen
9.1

Kopiera sidor
Om man vill göra en kopia på en sida, t.ex. för att använda samma sida på olika ställen i
sidstrukturen så sker detta på följande sätt. Man ställer sig på den sida man vill kopiera i
sidkartan i den vänstra kolumnen, håller ner Control-tangenten på tangentbordet (Ctrl),
trycker ner vänster musknapp och för markören till det ställe i sidstrukturen där man vill
att kopian skall finnas och släpper musknappen och Control-tangenten. Då frågar
systemet vad det är man vill kopiera:
» Structure only
Välj denna om du endast vill kopiera sidan eller sidorna utan att innehållet skall
följa med. Du vill alltså enbart kopiera sidstrukturen.
» Published version
Välj denna om du vill kopiera en sida eller en en sektion med innehåll och allt, men
det är inte nödvändigt att kopiera alla versioner av sidan/sidorna utan endast de
som just nu är publicerade.
» All versions
Kopierar sidan/sidorna med allt innehåll och alla versioner som finns sparade.
» Include subpages
Kryssa i här ifall du vill att systemet också skall kopiera med eventuella
underliggande sidor till den sida du vill kopiera.
Det kan vara lite knepigt att få sidan till det ställe man vill eftersom man kan flytta sidan
också både uppåt och neråt i navigeringsdjup.

9.2

Flytta sidor
Ifall man vill ändra på sorteringen i hemsidans navigering så kan man fritt flytta om
sidorna och sektionerna i sidkartan i den vänstra kolumnen.
Man ställer sig på den sida eller den sektion man vill flytta i sidkartan, håller ner Shiftknappen på tangentbordet, trycker ner vänster musknapp och för markören till det ställe
i sidstrukturen där man vill att kopian skall finnas och släpper musknappen och Shifttangenten.
Man kan också flytta sidan både uppåt och neråt i navigeringsdjup.
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10 Poll komponenten
Poll är en dynamisk komponent för att skapa korta frågeenkäter eller omröstningar på
sidorna. Besökarna får på en fråga färdigt uppställda svarsalternativ och kan genom ett
enkelt klick delta i undersökningen. Resltaten åskådliggörs med grafiska stapeldiagram.

10.1 Skapa poll
För att skapa en ny poll går man in i 'Poll Manager'. Länken finns nere i den vänstra
kolumnen i Publish. Då får man fram en lista över de polls som redan är skapade. Man
ser också resultaten av alla andra pågående eller avslutade polls. Om man vill skapa en
helt ny så klickar man på 'Create poll'.

I fältet 'Poll question' skriver man frågan man vill göra en undersökning om. Sedean
fyller man i de svarsalternativ som skall finnas tillgängliga undertill i fältet för 'Answer
options'. I den första rutan skriver man i svarsalternativ 1, och väljer sedan i dropplistan
vilken färg som detta svarsalternativ skall symboliseras av i resultatgrafiken. Genom att
klicka på 'Enter' på tangentbordet så framträder en ny rad för följande svarsalternativ.

Efter att man fyllt i alla de svarsalternativ man vill skall finnas med så klickar man på
'Save'-knappen och pollen sparas i listan bland de övriga.

10.2 Lägga in poll på sidorna
En poll kan läggas in i princip var som helst på en sida och på vilken sida som helst.
Man gör helt enkelt så att man ställer markören på det ställe på sidan där man vill lägga
in pollen och klickar på knappen för insättning av dynamisk komponent, som ser ut på
följande sätt:

Då får man fram en dialogruta som frågar vilken typ av dynamsik komponent man vill
lägga in. Där väljer man Poll och klickar på 'Insert'. Då läggs på sidan in en box som
visar att här finns en poll. Men man är ännu inte riktigt klar. Man måste också definiera
vilken poll-fråga som skall finnas där. Genom att klicka på boxen så kan man ställa in
attributen för pollen nertill på sidan. I dropplistan för 'Select poll' väljer man vilken poll
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som skall läggas in, och klickar på 'Apply'. Efter detta sparar man bara sidan i vanlig
ordning och publicerar den, så är pollen synlig på nätet.

Man kan i efterhand också flytta runt pollen på sidan, precis som man gör med bilder,
genom att dra poll-boxen till det ställe man vill flytta den genom att hålla ner vänster
musknapp.

10.3 Ta bort en poll från sidorna
Om man vill avsluta en poll och ta bort den från sidorna klickar man på den Poll-box
man vill ta bort och trycker på 'Delete'-knappen på tangentbordet. Sparar och publicerar
sidan i vanlig ordning.
Nu är pollen borttagen från sidorna så att folk inte längre kan svara/rösta, men pollen
och resultatet finns fortfarande sparat i listan under 'Poll manager'. Om man senare av
olika anledningar också vill ta bort pollen från Poll managern så går man alltså till 'Poll
manager' klickar på den poll man vill ta bort, och klickar på 'Delete'-knappen under
svarsalternativen.
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11 Diskussionsforums komponenten
11.1

Skapa nytt forum
För att skapa ett nytt forum går man in i 'Forum Manager'. Länken finns nere i den
vänstra kolumnen i Publish. Då får man fram en lista över de forum som redan är
skapade. Man kan också se inläggen i de pågående eller avslutade diskussionerna genom
att klicka på respektive forum. Om man vill skapa ett helt nytt så klickar man på 'Create
new'.

I fältet för 'Forum title' skriver man i rubriken eller ämnet för diskussionen. Om man
vill att forumet skall vara övervakat så kryssar man i rutan för 'is moderated'. Detta
innebär att de inlägg som folk gör i forumet inte blir synliga förrän moderatorn eller
administratören godkänt inlägget. Om man inte kryssar i ruatn för 'is moderated' så är
diskussionsforumet öppet och alla inlägg som postas så är synliga för allmänheten genast
då inlägget görs. Också i detta fall kan man ha en viss övervakning av vad som skrivs i
forumet genom att i efterhand editera eller ta bort opassande inlägg.

Då man klickar på 'Save'-knappen så är forumet skapat och finns sparat i listan bland de
övriga.

11.2

Lägga in ett forum på sidorna
Ett forum kan läggas in i princip var som helst på en sida och på vilken sida som helst.
Man gör helt enkelt så att man ställer markören på det ställe på sidan där man vill lägga
in forumet och klickar på knappen för insättning av dynamisk komponent, som ser ut på
följande sätt:

Då får man fram en dialogruta som frågar vilken typ av dynamsik komponent man vill
lägga in. Där väljer man Forum och klickar på 'Insert'. Då läggs på sidan in en box som
visar att här finns ett forum. Men man är ännu inte riktigt klar. Man måste också
definiera vilket forum som skall finnas där. Genom att klicka på boxen så kan man ställa
in attributen för forumet nertill på sidan. I dropplistan för 'Select forum' väljer man
vilket forum som skall läggas in, och klickar på 'Apply'. Efter detta sparar man bara
sidan i vanlig ordning och publicerar den, så är forumet synligt på nätet och folk kan
börja göra inlägg.
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Man kan i efterhand också flytta runt forumet på sidan, precis som man gör med bilder,
genom att dra forum-boxen till det ställe man vill flytta den genom att hålla ner vänster
musknapp.

11.3

Editera/ta bort opassande inlägg i omodererade forum
Om det i forumet har lagts in opassande meddelanden av olika slag så kan man ta bort
dem eller editera dem i 'Forum manager'. Genom att klicka på det aktuella forumet i
listan så får man fram en lista över alla diskussionstrådar som finns skapade i forumet.
Genom att klicka på någon av trådarna så får man i sin tur fram alla inlägg som blivit
gjorda i respektive tråd. Intill varje inlägg så finns till höger en länk som heter 'Edit
message'.
Genom att klicka här så har man möjlighet att editera eller
ta bort inlägget.
Om man endast vill editera så ändrar man texten för inlägget och klickar 'Save'. Om
man vill ta bort hela inlägget så klickar man 'Delete'. Om man klickar 'Cancel' så flyttas
man tillbaka till listan över inlägg utan att göra några förändringar.

11.4 Godkänna/editera inlägg i ett modererat forum
I ett modererat forum så måste som tidigare sagts inläggen godkännas av en moderator
för att bli synliga på nätet. Detta innebär att personen som är moderator för forumet
kontinuerligt måste kontrollera om det gjorts inlägg i forumet och antingen godkänna
dem för publicering på nätet, editera dem före de godkänns, eller låta bli att godkänna
ett opassande inlägg.
Precis som i de omodererade forumen så får man genom att klicka på det aktuella
forumet i listan fram en lista över alla diskussionstrådar som finns skapade i forumet.
Genom att klicka på någon av trådarna så får man i sin tur fram alla inlägg som blivit
gjorda i respektive tråd. Intill varje inlägg så finns till höger förutom den länk som heter
'Edit message' i de modererade forumen också en checkbox för att godkänna inlägget,
'Approved'. Man kan alltså välja att editera/ta bort inlägget eller att godkänna det för
publicering.

Om man vill godkänna ett inlägg så kryssar man i rutan 'Approved' och klickar sen på
knappen 'Make approvals' som hittas längst ner på sidan. Om det har kommit många
inlägg så kan man kryssa i för alla de inlägg som skall godkännas före man klickar på
'Approved' så godkänner man alla på en gång.
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11.5

Stänga ett forum
Det finns också möjlighet att stänga ett forum så att det inte går att göra fler inlägg i
diskussionen trots att forumet finns kvar på sidorna. Genom att klicka på forumet i
'Forum manager' så kan man upptill bredvid fältet för forumets rubrik/ämne kryssa i
rutan 'Closed' och sedan klicka 'Save'.
På detta sätt kan man fortsättningsvis ha ute forumet på sidorna så att folka kan läsa
vilka inlägg som gjorts i forumet, men det är inte längre möjligt att göra fler inlägg i
diskussionen.

11.6 Ta bort ett forum från sidorna
Om man vill avsluta ett forum och ta bort det från sidorna klickar man på den Forumbox man vill ta bort och trycker på 'Delete'-knappen på tangentbordet. Sparar och
publicerar sidan i vanlig ordning.
Nu är forumet borttaget från sidorna så att folk inte längre kan se det, men forumet och
alla inlägg finns fortfarande sparat i listan under 'Forum manager'. Om man senare av
olika anledningar också vill ta bort det från Forum managern så går man alltså till
'Forum manager' klickar på det forum man vill ta bort, och klickar på 'Delete'-knappen
under svarsalternativen.
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12 Inloggningskomponent
Denna komponent låter vanliga besöka till webbplatsen logga
in sig utan att gå via Publish kontrollpanel. Detta betydet att
man kan skapa olika form av Intra- och Extranät.
Placera komponenyen på den sida du vill ha inloggningsformuläret.
Så här ser komponenten ut då användaren är anonym resp. Inloggad:
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13 Nyhets komponenterna
Det finns två dynamiska komponenter i system som möjliggör automatiskt publicering
och länkning av nyhetsrubriker.

13.1

Nyhetslista
Mha. denna modul kan man lista nyheter som är
publicerade i nyhetsektionen i byportalen. Det är metadatan ’spot-news’ som bestämmer varifrån nyhetsrubrikerna hämtas. I regel är detta
aktuellt-sv|fi|en beroende på språk. Denna modul är speciellt användbar på
portalstartsidan. På alla andra undersidor genereras nyhetsrubrikerna automatiskt i
sidans sidobalk.

13.2 Portalnyhetslista
Mha. denna modul kan man lista nyheter som är
publicerade i andra byportalers nyhetssektioner. Genom
att först placera komponenten på sidan och därefter markera den, kan man ställa in

varifrån nyheter skall hämtas:
Välj portal, klicka på Apply och Spara/publicera sidan. Då sidan genereras presenteras
nyheterna från den valda portalen som länkar direkt till respektiva nyhet i tillhörande
portal, tex. så här:
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14 Evenemanglistkomponenten
Denna dynamiska komponent är ’ihopkopplad’ med Österbottens
landskapsportal. Genom att publicera komponenten på en sida kan
man välja för vilket område man önskar publicera en evenemanglista.
Komponenten publiceras sedan automatiskt kort information om evenemanget med en
länk som öppnar mer information i ett nytt fönster.
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15 Sökmodul
Sökmodulen ger möjlighet att skapa en byspecific ’Google’. Genom att skapa ett
sökindex och publicera sökkomponenten på en sida, kan man ge användarna möjlighet
att söka på byportalens innehåll.

15.1

Search manager

Med Search index managern i kontrollpanelen kan Admnistratörer bygga olika index
för portalen. Genom att klicka på ’Add catalog’ skapar men en ny indexkatalog:
»
»

Catalog – är ett valfritt namn på indexet
Root - är ID:n på den Publish sidan som utgör roten för indexet, vanligen är detta
ID:n för sajtens huvudsida

Genom att klicka på ’Update all’ kommer Publish att påbörja indexeringsprocessen.
Denna kan ta en god stund ifall sajten innehåller många sidor. Under processens gång
har man tillgång till ett status fönster och då det är klart ser man hur många sidor som
indexerats.
OBS. Publish sökindex uppdateras EJ automatiskt. Detta betyder att man bör ta som
vana att med jämna mellanrum uppdatera indexen.

15.2 Sök komponenten
Genom att publicera ’Sökformulär’-komponenten på en sida,
kan du skapa en sökfunktion på sajten. Ifall du bara har ett
sökindex, kommer komponenten automatiskt att använda
detta. I de fall att du har flere index, bör du tala om för komponenten vilket som ska
användas. Detta gör man genom att skriva in indexets namn i ’Arguments’ för
komponenten.
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16 Formulärshanterar modul
16.1 Introduktion
Detta är en generell modul för att hantera olika formulär. Modulen tar innehållet ur
fälten och mailar dem till en specifierad e-post adress.
Modulen anropas med HTTP POST och URL:en till modulen är
/modules/formprocessor/formprocessor.asp
Modulen konfigureras med hjälp av fält som sätt med i formuläret. Se nedan.
Observera att själva formläret måste designas i HTML-läge eller med en extern
webbeditor.

16.2 Exempel
Exmplet nedan visar ett formulär och hur modulen genererat ett e-post meddelanden då
formuläret processats.

16.3 Exmpel kod
Nedan ett kodexempel.
<form action=”/modules/formprocessor/formprocessor.asp” method=”post”>
<input type=”hidden” name=”x:toEmail” value=”receiver@site.com”>
<input type=”hidden” name=”x:subject” value=”Feedback”>
<input type=”hidden” name=”x:returnTo” value=”/thankyou.asp”>
<b>Name</b><br>
<input name=”Name”><br>
<b>Email</b><br>
<input type=”Email”><br>
<input type=”checkbox” name=”contact” value=”Yes”> Contact me in
response to this feedback<br>
<b>Feedback</b><br>
<textarea name=”feedback”></textarea><br>
<input type=”submit” value=”Send feedback”>
</form>

16.4 Argument och inställningar
16.4.1 Globala argument
I Advanced Settings kan man ställa in SMTP-servers adress:
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PSE Variable

Type

Description

pseSMTPServer

String

The hostname or IP-address of the SMTP
server used when Emailing responses.

16.4.2 Reservederade formulär element
The following special reserved fields can be defined in the form to affect the behavior of
the form processor.
Form Element
Required Description
x:fromEmail

No.

Email used as FROM address in the response
email

x:fromName

No.

The natural name used for the FROM address

x:toEmail

Yes

The Email address to send the response email to.

x:toName

No.

The natural name to send the response email to.

x:subject

No.

Subject used when sending the response email.

x:language

No.

The language used when assembling the
response email.

x:returnTo

No.

An URL to which the client is redirected on form
submittal.
[If undefined the client is redirected to the
address given by the Referrer HTTP-header;
failing that the client is redirected to the site
root.]

x:haltOnError

No

If set to “true”, the processor will halt and display
an error message in the event that the response
email could not be sent through the server.
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17 Avslutning
När man är klar med sina uppdateringar så avslutar man sessionen genom att klicka på
”Logout”-länken som finns uppe till vänster på sidan efter användarnamnet sitt. Då
loggar man ut från Publish och kan surfa på sidorna, såsom andra besökare ser dem.
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18 Bilaga 1. Metadata
Den största delen av en byportals gränssnitt styrs av sk. Metadata som appliceras på den
första noden i byns portal, startsidan. I Publish systemet kan man underhålla denna
information genom att klicka på startsidan, klicka på 'Change properties of this page' i
övre balken och därefter klicka på 'Metadata'.
En beskrivning av alla metadata namn och dera möjliga värden finns nedan:

Metadata:
Beskrivning:
Notera:

spot-name
Byns namn, skrivs ut på sidans topp till vänster
Skrivs även ut i titel på alla sidor, tex. Henriksdal - Sidtitel

Metadata:
Beskrivning:
Notera:

spot-publisher
Upprätthållare av sajten
Vanligen byföreningen
Skrivs ut i foten på alla sidor

Metadata:
Beskrivning:
Notera:

spot-scheme
Namnet på sajtens färgschema
/include/earth.css är standardschemat

Metadata:
Beskrivning:
Notera:

kommun-namn
Namnet på kommunen

Metadata:
Beskrivning:
Notera:

kommun-url
URL till kommunens hemsida
Måste vara i formen http://www.kommun.fi

Metadata:
Beskrivning:
Notera:

spot-bgimage
URL till bakgrundsbild uppe till vänster
Storlek 180 x 65
Bör vara tonad till vitt i högerkant

Metadata:
Beskrivning:
Notera:

spot-logo
URL till byns logo
Storlek 170 x 40 bildpunkter
Placeras i byns egna mapp, tex. /contentlibrary/henrikdsdal/logo.gif
Har man ingen logo bör värdet sättas till /images/null.gif

Metadata:
Beskrivning:
Notera:

spot-finnish
URL till finsk version
Sid ID för finska versioen, bör vara start-fi
Raderas metadatan tas språklänken bort ur navigeringen

Metadata:
Beskrivning:
Notera:

spot-swedish
URL till svensk version
Sid ID för finska versioen, bör vara start-sv
Raderas metadatan tas språklänken bort ur navigeringen
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Metadata:
Beskrivning:
Notera:

spot-english
URL till engelsk version
Sid ID för finska versioen, bör vara start-en
Raderas metadatan tas språklänken bort ur navigeringen

Metadata:
Beskrivning:
Notera:

spot-contact
URL för direktlänken till sida med kontaktuppgifter
Sid ID för sida med kontaktuppgifter

Metadata:
Beskrivning:
Notera:

spot-documents
URL för direktlänken till sida med dokument
Sid ID för sida med dokument

Metadata:
Beskrivning:
Notera:

spot-contact
URL för direktlänken till sida med kontaktuppgifter
Sid ID för sida med kontaktuppgifter

Metadata:
Beskrivning:
Notera:

spot-forum
URL för direktlänken till sida med forum
Sid ID för sida med forum

Metadata:
Beskrivning:
Notera:

spot-news
Anger till systemet vilken sida som fungerar som nyhetssida
Sid ID för rotsidan till nyhetssektionen, tex. aktuellt-sv

Metadata:
Beskrivning:
Notera:

hide-navigation
Man kan gömma en sida från navigeringen
Sätt värdet till ’true’ för att gömma sidan från navigeringen

