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Kapittel 1: Les dette først  1.1: Forberedelse til publisering 

 

1. Les dette først 

• Denne brukerveiledningen er bygget opp av enkeltveiledninger, slik at du i stor grad kan bruke 
innholdsfortegnelsen til å navigere i dokumentet, for så å hoppe direkte til de anvisningene du har bruk for. 

• Det er greit å være klar over at NSF.no i skrivende stund fortsatt er under utvikling, og at det derfor kan hende at 
det blir gjort endringer i systemet som gjør at det du ser i virkeligheten ikke stemmer nøyaktig overens med 
detaljene i denne brukerveiledningen. Men som regel vil hovedtrekkene i anvisningene fortsatt stemme. 

• Dersom du støter på problemer, kan du ta kontakt med brukerstøtte på bss@nsf.no.  
• Dersom du har spørsmål relatert til innhold, kan du ta kontakt med webredaktør i kommunikasjonsavdelingen. 

1.1 Forberedelse til publisering 

 Du må være logget inn for å få publisert. 1)
For å logge inn klikker du på knappen «Logg inn» som ligger øverst til høyre på alle sider på nsf.no. Du kan se at du 
er logget inn ved at det står «Velkommen [Ditt fornavn og etternavn]» under knapperaden oppe til høyre. 

 Du må ha riktige publiseringsrettigheter. 2)
For å publisere/redigere innhold på de forskjellige områdene på nettsidene, må du ha blitt tildelt rettigheter til 
dette av NSFs IT-avdeling. Du kan se at du har publiseringsrettigheter på en gitt side ved at lenkene 
«[Publiseringsmodus]» og «[Admin]» vises øverst på siden. Du har rettigheter for å redigere innhold der det vises 
et blyant-symbol og et rødt kryss ved siden av innholdet. 

Dersom du ikke ser disse lenkene eller symbolene ved innhold du vil redigere, selv om du er logget inn, betyr 
dette at du ikke har publiseringsrettigheter for det aktuelle innholdet. Hvis du mener dette er feil, ta kontakt med 
brukerstøtte (bss@nsf.no). 

 Naviger til siden der du skal publisere eller redigere innhold. 3)
Innhold du publiserer vil automatisk legge seg på den siden du står på når du legger det inn. (F.eks. om du klikker 
[Legg til artikkel] når du står inne i en artikkelliste, vil den nye artikkelen legge seg i denne listen.) 

På noen seksjonsforsider (slik som «NSF mener») ligger en liste med de nyeste artiklene som er publisert på 
siden. Dersom du skal legge inn en artikkel som skal dukke opp i denne listen, må du først klikke deg inn via 
lenken «Les flere saker» (eller tilsvarende) nederst. Nye artikler kan da publiseres i artikkellisten som åpnes og vil 
så dukke opp både i denne artikkellisten i tillegg til i listen på seksjonsforsiden (artikkelen vil få plassering på 
seksjonsforsiden, i dette tilfellet altså «NSF mener»). 

 Aktiver [Publiseringsmodus]. 4)
Dette gjør du ved å klikke på lenken over NSFs logo på toppen av siden.  

 
Figur 1-1: Klikk for å aktivere publiseringsmodus 

Du kan se at du har aktivert publiseringsmodus ved at det dukker opp små ikoner med blyanter og røde kryss ved 
innhold du har mulighet for å redigere, i tillegg til muligheten for å legge til nytt innhold. 
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Kapittel 1: Les dette først  1.2: Redigere eller slette eksisterende innhold 

 

 
Figur 1-2: Slik ser publiseringsmodus ut i en artikkelliste 

1.2 Redigere eller slette eksisterende innhold 

Når du har aktivert publiseringsmodus, vises det to symboler ved innhold du har rettigheter til å redigere: 

• For å redigere eksisterende innhold: klikk på blyant-symbolet ved innholdet du ønsker å redigere. Dette åpner 
publiseringsskjemaet for det aktuelle innholdet. 

• For å slette eksisterende innhold: klikk på det røde krysset ved innholdet du ønsker å slette. NB! Dette kan ikke 
angres, så du må være helt sikker før du velger å slette innhold. 
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Kapittel 2: Publisering av artikkel  2.1: Trinn-for-trinn fremgangsmåte 

 

2.  Publisering av artikkel 

2.1 Trinn-for-trinn fremgangsmåte 

 Naviger til siden der du skal legge til eller redigere en artikkel, og aktiver publiseringsmodus. 1)
Om du er usikker på hvordan du går frem, se kapittel 1.1: «Forberedelse til publisering» på side 3. 

 a) For å legge til ny artikkel i en artikkelliste, klikk på [Legg til artikkel]. 2)
b) For å redigere eksisterende artikkel i en artikkelliste, klikk på blyanten ved siden av tittelen. 

 
Figur 2-1: Artikkelliste: klikk for å legge til ny, redigere eksisterende, eller slette artikkel 

I publiseringsmodus vil du i artikkellister få opp valget [Legg til toppartikkel] i tillegg til [Legg til artikkel]. Dette 
valget skal kun brukes i spesielle tilfeller, og er mer nøyaktig beskrevet i kapittel 2.3 på side 10). 

c) For å redigere en eksisterende artikkel fra selve artikkelsiden, klikk på blyanten under tittelen. 

 
Figur 2-2: Inne på en artikkelside: klikk for å redigere eller slette artikkelen 
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Kapittel 2: Publisering av artikkel  2.1: Trinn-for-trinn fremgangsmåte 

 

Når du klikker på [Legg til artikkel] eller blyanten ved tittelen på en eksisterende artikkel, vil publiseringsskjemaet 
for artikkel åpnes i nytt vindu. Dette ser slik ut: 

 
Figur 2-3: Publiseringsskjema for artikkel 

 Fyll inn innhold i tekstfelt: 3)

 
Figur 2-4: Valg for tekst i artikkel 
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Kapittel 2: Publisering av artikkel  2.1: Trinn-for-trinn fremgangsmåte 

 

• Tittel: Her skal tittelen (overskriften) på artikkelen stå. Dette er et påkrevd felt (kan ikke stå tomt). 

• Ingress: Det viktigste budskapet i innholdet du publiserer skal oppsummeres her. Dette er også et påkrevd 
felt, og det er satt en anbefalt lengde på maksimalt 230 tegn (det vises en advarsel i rødt dersom man 
overskrider dette). 

• Brødtekst: Hovedinnholdet skal inn her. Husk: det viktigste først, og sørg for å være så kort og presis som 
mulig. Bruk korte avsnitt med luft mellom og helst korte mellomtitler til avsnittene. 

Både i felt for ingress og brødtekst har man mulighet for å utheve tekst med fet eller kursiv, sette inn punkt-
/nummererte lister og flere andre formateringsvalg. Dette fungerer relativt likt som i et vanlig 
tekstbehandlingsprogram. Det finnes ikke valg for å endre skriftstørrelse. 
 

Mellomtitler: For å få riktig utseende skal avsnittsformateringen «Overskrift 2» brukes. Sett tekstmarkøren 
inne i mellomtittelen, og velg slik markeringen på figuren ovenfor viser. («Overskrift 1» er forbeholdt 
artikkeltittel og skal ikke brukes i ingress/brødtekst, mens «Overskrift 3» osv. kan brukes dersom man trenger 
flere nivåer av mellomtitler.) 

• I tillegg til tekst finnes det mange typer innhold man kan plassere inne i ingress/brødtekst: 

o Lenker til andre artikler/nettsider: se kapittel 6.1 på side 30.  

o Lenke til et DM-dokument: se kapittel 6.2 på side 32. 

o Filvedlegg: se kapittel 6.3 på side 34.  

o Bilder i brødtekst: se kapittel 7.3 på side 45. 

Bilder: dersom du kun har ett bilde du ønsker å bruke til artikkelen, anbefales det ikke å sette dette inn i 
brødtekst, men heller legge det ved som «Relatert bilde» (kapittel 7.2). Det bør ikke settes inn bilder i ingress. 

o Video i brødtekst: se kapittel 8.1 på side 57. 

 Kontroller / fyll inn forfatter og dato. 4)

 
Figur 2-5: Valg for forfatter og dato på artikkel 

• Ansvarlig: Fylles ut automatisk med navnet til den som oppretter artikkelen. Som standard vil dette navnet 
vises som forfatter av artikkelen.  

• Forfatter: Kan fylles ut dersom man ønsker å overstyre navnet som står i feltet «Ansvarlig» (ovenfor). 

• Forfatter e-post: Kan fylles ut dersom man ønsker at man skal kunne sende e-post til oppgitt adresse ved å 
klikke på forfatterens navn i artikkelen. 

Under overskriften «Plassering» i publiseringsskjemaet kan man velge å skjule forfatter og dato, slik at det 
kun står «av NSF» i forfatter-feltet i artikkelen. Dette er beskrevet i kapittel 2.2: «Avanserte valg for artikkel» 
på side 9. 

Brukerveiledning for publisering på NSF.no 
 

Side 7 

 



Kapittel 2: Publisering av artikkel  2.1: Trinn-for-trinn fremgangsmåte 

 

• Gyldig fra: Fylles ut automatisk med dato og klokkeslett for da artikkelen ble opprettet. Man kan fylle inn 
dato og klokkeslett manuelt, både fremover og bakover i tid.  

Dersom man fyller inn tidspunkt fremover i tid, vil ikke artikkelen vises for publikum på nettsidene før det 
oppgitte klokkeslettet på den oppgitte datoen. For å finne igjen og redigere en slik artikkel, må man bruke 
«Admin-panelet», se kapittel 4.3 på side 23. 

Alle datofeltene krever at tidspunktet oppgis i formatet [DD.MM.ÅÅÅÅ TT:MM]. Ved å klikke på det lille 
kalender-symbolet til høyre for datofeltene, åpnes en minikalender der du kan bla deg frem til ønsket dato.  
Ved å klikke på en dato i minikalenderen, fylles den inn i riktig format, med klokkeslett satt til midnatt.  

• Gyldig til: Dette feltet er valgfritt, men kan fylles ut dersom innholdet du publiserer er av en type som vil gå 
ut på dato på et gitt tidspunkt. Når tidspunktet du oppgir her har passert, vil artikkelen ikke lenger synes på 
nettsidene. 

• Status: Fylles ut automatisk, og skal kun endres dersom du ønsker å lagre artikkelen som kladd (dette er 
beskrevet nærmere i kapittel 4.2: «Lagre innhold som kladd» på side 22). 

 Still evt. inn avanserte valg ved behov. 5)
Eksempler på avanserte valg er: plassering/krysspublisering, valg for toppartikkel, vise/skjule innhold for grupper 
av brukere osv. Se nærmere beskrivelse i kapittel 2.2 på side 9. 

 Legg evt. til «Relatert bilde». 6)
Se fremgangsmåte i kapittel 7.2 på side 43. 

 Legg evt. til vedlegg/relaterte dokumenter i høyrespalten. 7)
Les mer om vedlegg/relaterte dokumenter i høyrespalten i kapittel 6.4 (s. 37) og 6.5 (s. 39). 

 Lagre artikkelen. 8)
Merk: så fort du velger å lagre artikkelen, blir den publisert og dermed synlig på nettsiden. Unntaket er dersom du 
har valgt å lagre som kladd, eller du har satt «Gyldig fra»-dato fremover i tid – som nevnt i trinn 4 ovenfor. 

Nederst i publiseringsskjemaet har du har valg mellom: 
• «Lagre» – å lagre artikkelen og beholde publiseringsskjemaet åpent (fint å bruke om du skal jobbe videre med 

artikkelen, men ønsker å lagre endringer som er gjort) 
• «Lagre og lukk» – å lagre artikkelen og lukke publiseringsskjemaet 
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Kapittel 2: Publisering av artikkel  2.2: Avanserte valg for artikkel 

 

2.2 Avanserte valg for artikkel 

I publiseringsskjemaet for en artikkel finner du en del avanserte valg under overskriften «Plassering».  
Her følger en beskrivelse av hva de forskjellige valgene gjør. 

 
Figur 2-6: Avanserte valg for artikkel, under overskriften «Plassering» 

• Plassering: Når du oppretter ny artikkel, blir plasseringen du står på når du klikker [Legg til artikkel] automatisk 
fylt inn her. Plasseringen(e) som gjelder for den aktuelle artikkelen ligger listet opp med kryss foran navnet (se 
teksten «Plassering på nettsiden» på Figur 2-6). 

Det er mulig å velge mer enn én plassering, slik at artikkelen dukker opp mer enn ett sted på nettsidene – dette 
kalles krysspublisering. Det er også mulig å flytte artikkelen fra en plassering til en annen ved hjelp av feltet med 
etiketten «Plassering». Krysspublisering og flytting av artikler er nærmere beskrevet i kapittel 4.1 på side 21. 

• Type: Fylles ut automatisk, ikke rør. 

• Kanaler: Fylles ut automatisk, ikke rør. 

• Internett Toppsak og Internett Toppsak nr.: Valg for om artikkelen skal vises som toppsak i artikkellisten 
(toppartikkel), og evt. hvilken rangering den skal ha. Toppartikler er nærmere beskrevet i kapittel 2.3 på side 10. 

• Vise innhold kun til medlemmer av faggruppe/arbeidssted: Dette valget gjør det mulig å låse innholdet som er 
lagt inn i brødtekstfeltet i en artikkel, slik at det kun er tilgjengelig for innloggede medlemmer av faggruppen eller 
arbeidsstedet du publiserer for.  

• Vis også til: Dersom du har valgt å låse brødteksten i artikkelen i punktet ovenfor, kan du manuelt legge til andre 
faggrupper/arbeidssteder som også skal kunne se denne. Klikk på bok-symbolet til høyre for feltet for å få opp en 
liste der du kan velge hvem som skal kunne se artikkelen. 

• Vis kun til medlemmer: Dette valget gjør det mulig å låse innholdet som er lagt inn i brødtekstfeltet i en artikkel, 
slik at det kun er tilgjengelig for innloggede brukere på nsf.no (alle medlemmer og ansatte). 

• Vis dato og forfatter: Her kan du velge om forfatter og dato for artikkelen skal være synlig eller ikke. Som 
standard er dette valget satt til «Ja». Dersom du velger «Nei» vil forfatter og dato i visningen av artikkelen 
erstattes av teksten «av NSF». 
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Kapittel 2: Publisering av artikkel  2.3: Toppartikkel 

 

2.3 Toppartikkel 

Dersom det er en artikkel du ønsker at fast skal ligge først/øverst i en artikkelliste, kan du gjøre denne til en 
toppartikkel. Toppartikler er ment til å brukes for å fremheve viktig innhold, slik at det ikke dyttes nedover i 
artikkellisten dersom det publiseres nyere artikler.  

Fordi toppartikler dytter andre artikler nedover i listen (og gjør dem mindre synlige), er det viktig å utvise skjønn når 
man velger om denne funksjonen skal brukes, og spesielt dersom det er flere toppartikler i samme artikkelliste.  

Toppartikler kan også i spesielle tilfeller brukes som en metode for å sortere rekkefølgen i artikkellister der det kun 
ligger publisert fast innhold (ikke aktualitetsinnhold). 

• Opprette en ny toppartikkel 
Velg [Legg til toppartikkel] når du skal legge til en ny artikkel i artikkellisten (se trinn 2a i kapittel 2.1 på side 5). 

 
Figur 2-7: Klikk for å opprette toppartikkel 

• Legge til/fjerne status som toppartikkel i en eksisterende artikkel. 
I publiseringsskjemaet for en eksisterende artikkel finner du feltet «Internett Toppsak» under tittelen 
«Plassering». 

• For å gjøre en vanlig artikkel om til en toppartikkel, sett dette valget til «Ja». 
• For å gjøre en toppartikkel om til en vanlig artikkel, sett valget til «Nei» eller la det stå blankt. 

 
Figur 2-8: Valg for funksjonalitet som toppartikkel i publiseringsskjema for artikkel 

• Sortering av toppartikler 
Dersom det ligger mer enn én toppartikkel i en artikkelliste, kan du sortere rekkefølgen på disse ved å nummerere 
dem i feltet «Internett Toppsak nr.» i publiseringsskjema for en artikkel. For at dette skal fungere riktig, må det 
legges inn unikt nummer i hver enkelt toppsak. 
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Kapittel 3: Publisering av kalenderhendelse (kurs/konferanse)  3.1: Trinn-for-trinn fremgangsmåte 

 

3. Publisering av kalenderhendelse (kurs/konferanse) 

3.1 Trinn-for-trinn fremgangsmåte 

 Naviger til siden der du skal legge til eller redigere kalenderhendelsen. 1)
Faggrupper, fylkeskontor, arbeidssteder og studenter kan legge til nye hendelser i kalenderen de finner i høyre 
spalte på forsiden av sitt område på nsf.no, eller i listevisningen som åpnes om man klikker lenken «Vis flere» 
nederst i denne kalenderboksen. Dersom det er relevant, kan hendelsen krysspubliseres til hovedsiden for 
kurs/konferanse (vi kommer tilbake til dette i trinn 8). 

 
Figur 3-1: Faggrupper, fylkeskontor, arbeidssteder og studenter kan legge til nye hendelser i kalenderen de finner i høyre spalte på forsiden av 
sitt område på nsf.no. Slik ser f.eks. denne kalenderen ut i publiseringsmodus på et fylkeskontor. Ved å klikke «Vis flere» i dette tilfellet, åpnes 
en liste med alle kalenderhendelser for dette fylkeskontoret (se Figur 3-2). 
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Kapittel 3: Publisering av kalenderhendelse (kurs/konferanse)  3.1: Trinn-for-trinn fremgangsmåte 

 

 Aktiver publiseringsmodus. 2)
Om du er usikker på hvordan du gjør dette, se kapittel 1.1: «Forberedelse til publisering» på side 3. 

 a) For å legge til ny kalenderhendelse, klikk [Legg til kurs/konferanse]. 3)
b) For å redigere en kalenderhendelse, klikk på blyanten ved tittelen på hendelsen. 

 
Figur 3-2: Eksempel på listevisning av kalenderhendelser, i dette tilfellet for et fylkeskontor. Her finner du valg for å legge til,  
redigere eller fjerne kalenderhendelser. 

c) Det er også mulig å redigere en kalenderhendelse ved å gå inn på siden for selve hendelsen,  
og klikke på blyanten ved tittelen. 

 
Figur 3-3: Du kan redigere en eksisterende kalenderhendelse fra siden for selve hendelsen 
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Kapittel 3: Publisering av kalenderhendelse (kurs/konferanse)  3.1: Trinn-for-trinn fremgangsmåte 

 

Når du klikker på [Legg til kurs/konferanse] eller blyanten ved tittelen på kalenderhendelsen, åpnes 
publiseringsskjemaet for kalenderhendelse. Dette ser slik ut: 

 
Figur 3-4: Publiseringsskjema for kalenderhendelse 

 Fyll inn innhold i tekstfelt: 4)

 
Figur 3-5: Tekstfeltene i publiseringsskjemaet for kalenderhendelse 
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Kapittel 3: Publisering av kalenderhendelse (kurs/konferanse)  3.1: Trinn-for-trinn fremgangsmåte 

 

• Tittel: Her skal tittelen på kalenderhendelsen stå. Dette er et påkrevd felt (kan ikke stå tomt). 

• Ingress: Her skal man fylle inn en kort oppsummering av hva kalenderhendelsen går ut på. Dette er også et 
påkrevd felt. 

• Format: Dette feltet gjør det mulig å bytte fra å benytte seg av «Brødtekst»-feltet til enten å sette inn en 
enkelt lenke (f.eks. til en annen nettside) eller å legge ved en enkelt fil. Som standard er det anbefalt å velge 
«Brødtekst» som format. Dersom du ønsker å legge til lenker eller filvedlegg, kan dette gjøres både inne i 
brødteksten, eller via «Vedlegg»-feltet under overskriften «Relatert innhold» til høyre i publiseringsskjemaet.  

• Brødtekst: Her kan man legge inn mer detaljert informasjon om kalenderhendelsen (f.eks. kursinnhold 
dersom det er snakk om et kurs). Dette er ikke et påkrevd felt, men er anbefalt å fylle ut. I tillegg til tekst er 
det mulig å sette inn flere typer innhold i brødteksten, akkurat som for en artikkel: 

o Lenker til andre artikler/nettsider: se kapittel 6.1 på side 30.  

o Lenke til et DM-dokument: se kapittel 6.2 på side 32. 

o Filvedlegg: se kapittel 6.3 på side 34.  

o Bilder i brødtekst: se kapittel 7.3 på side 45. 

Bilder: dersom du kun har ett bilde du ønsker å bruke som illustrasjon til kalenderhendelsen, anbefales det 
ikke å sette dette inn i brødtekst, men heller legge det ved som «Relatert bilde» (se kapittel 7.2). 

o Video i brødtekst: se kapittel 8.1 på side 57. 

 Velg type hendelse. 5)
I feltet «Type» under overskriften «Plassering» oppe til høyre i publiseringsskjemaet finner du valg for hva slags 
type hendelse det er du er i ferd med å publisere. Det er viktig å velge riktig type for hendelsen fordi det påvirker 
hvor og hvordan den vises på nsf.no. I tillegg påvirker valg av type hvilke opplysninger som er påkrevd å fylle inn 
ellers i publiseringsskjemaet. 

 
Figur 3-6: Felt for valg av type kalenderhendelse 

I nedtrekksmenyen i feltet for «Type», har du følgende valg: 

• Aktivitet: Skal brukes for kalenderhendelser som ikke passer inn under de andre valgene for «Type». Dette 
kan være lokale/sosiale aktiviteter som f.eks. pensjonisttreff eller julelunsj. 

• Kurs: Skal brukes for alle typer fagkurs, men ikke tillitsvalgtopplæring. 

• Konferanse: Skal brukes for faglige konferanser, ikke konferanser for tillitsvalgte. 

• TV-kurs/-konferanse: Skal brukes for alle typer arrangementer for tillitsvalgte. Kalenderhendelser av typen 
«TV-kurs/-konferanser» samles automatisk i en egen kalender på nsf.no («Tillitsvalgtkurs» i hovedmenyen). 
Det kreves at man er innlogget for å kunne se denne kalenderen. 

• Årshul og NSF kalender: Skal kun brukes av administrasjonen i NSF. 
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Kapittel 3: Publisering av kalenderhendelse (kurs/konferanse)  3.1: Trinn-for-trinn fremgangsmåte 

 

 Fyll inn detaljer om hendelsen. 6)

 
Figur 3-7: Fyll inn detaljer om kalenderhendelsen i feltene under brødtekst-feltet i publiseringsskjemaet 

• Starter: Angir tidspunktet for når hendelsen starter, og krever at man angir både dato og klokkeslett. Dette er 
et påkrevd felt. 

Alle datofeltene krever at tidspunktet oppgis i formatet [DD.MM.ÅÅÅÅ TT:MM]. Ved å klikke på det lille 
kalender-symbolet til høyre for datofeltene, åpnes en minikalender der du kan bla deg frem til ønsket dato.  
Ved å klikke på en dato i minikalenderen, fylles den inn i riktig format, med klokkeslett satt til midnatt.  

• Avsluttes: Angir tidspunktet for når hendelsen er ferdig, og krever også at man angir både dato og klokkeslett. 
Dette er et påkrevd felt. 

• Påmelding-/avmeldingsfrist: Trenger kun å fylles ut dersom det er lagt opp til påmelding via 
påmeldingsskjema ved å knytte kalenderhendelsen opp mot et kursrom. (Vi kommer tilbake til 
påmelding/kursrom i trinn 9.) Feltet er ikke påkrevd, men det er viktig å fylle inn fordi tidspunktet man angir 
bestemmer når påmeldingsskjemaet blir skjult fra kalenderhendelsessiden (og teksten «Fristen for å melde 
seg på dette kurset har utløpt» vises i stedet). Om datoen ikke er utfylt, vil det være mulig å melde seg på via 
påmeldingsskjemaet så lenge kalenderhendelsen ligger publisert på nettsidene (også etter selve 
arrangementsdatoen). 

• Varighet: Her skal varigheten på hendelsen fylles inn, f.eks. i antall timer eller dager. Feltet er ikke påkrevd, 
men er anbefalt å fylle ut. 

• Sted: Dersom det er relevant, skal stedet for hendelsen fylles inn her (f.eks. på hvilket hotell/konferansesenter 
en konferanse arrangeres). Feltet er ikke påkrevd, men er anbefalt å fylle ut. 

• Avholdes i fylke: Dersom hendelsen du publiserer er av typen «Kurs», «Konferanse» eller «TV-kurs/-
konferanse», må du velge fylket der arrangementet avholdes fra listen. For andre typer hendelser er dette 
feltet valgfritt. 

• Emne: Dersom hendelsen du publiserer er et fagkurs eller en faglig konferanse, må du velge emne 
(fagområde) fra listen. Dersom ingen av fagområdene i listen passer, velger du «Tverrfaglig». For andre typer 
hendelser brukes ikke dette feltet. Det er ikke mulig å angi egendefinerte emner/fagområder. 

 Kontroller / fyll inn forfatter og dato. 7)

 
Figur 3-8: Valg for forfatter og dato for en kalenderhendelse 
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Kapittel 3: Publisering av kalenderhendelse (kurs/konferanse)  3.1: Trinn-for-trinn fremgangsmåte 

 

• Ansvarlig: Fylles ut automatisk med navnet til den som oppretter kalenderhendelsen. Som standard vil dette 
navnet vises under tittelen på kalenderhendelsessiden.  

• Forfatter: Kan fylles ut dersom man ønsker å overstyre navnet som står i feltet «Ansvarlig» (ovenfor). 

• Gyldig fra: Fylles ut automatisk med dato og klokkeslett for da hendelsen ble opprettet. Man kan fylle inn 
dato og klokkeslett manuelt, både fremover og bakover i tid.  

Dersom man fyller inn tidspunkt fremover i tid, vil ikke hendelsen vises for publikum på nettsidene før det 
oppgitte klokkeslettet på den oppgitte datoen. For å finne igjen og redigere en slik hendelse, må man bruke 
«Admin-panelet», se kapittel 4.3 på side 23. 

• Gyldig til: Skal aldri fylles inn dersom det er et arrangement for tillitsvalgte (kalenderhendelser med type satt 
til «TV-kurs/-konferanser» i trinn 5) av tekniske årsaker. Ellers er dette feltet valgfritt, og kan fylles ut dersom 
det er ønskelig at hendelsen skal fjernes fra nettsidene på/etter et gitt tidspunkt. På tidspunktet du oppgir, vil 
hendelsen ikke lenger synes på nettsidene. 

 Gjør evt. valg for plassering og krysspublisering. 8)

 
Figur 3-9: Valg for plassering/krysspublisering for en kalenderhendelse 

Som standard blir alle nye kalenderhendelser plassert i kalenderen der du klikket «[Legg til kurs/konferanse]» i 
trinn 3. I feltet «Plassering» oppe i til høyre i publiseringsskjemaet blir plasseringen automatisk utfylt, og verdien 
her vil f.eks. være navnet på ditt fylkeskontor dersom du publiserer i deres kalender. 

Dersom hendelsen er et fagkurs eller en faglig konferanse som er åpen for alle interesserte, skal den 
krysspubliseres til hovedsiden for kurs og konferanser (finnes som eget punkt i hovedmenyen på nsf.no). 

Hvordan du går frem ved krysspublisering og flytting av plassering er beskrevet i kapittel 4.1 på side 21. I Figur 
3-10 kan du se hvilken plassering du skal bruke for at kalenderhendelsen skal vises på hovedsiden for kurs og 
konferanser. 

 
Figur 3-10: Her er den nøyaktige plasseringen du skal legge til dersom du  
skal krysspublisere kalenderhendelsen til hovedsiden for kurs og konferanser.  
Mer info om krysspublisering finner du i kapittel 4.1 på side 21 
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Kapittel 3: Publisering av kalenderhendelse (kurs/konferanse)  3.1: Trinn-for-trinn fremgangsmåte 

 

 Gjør evt. valg for påmelding. 9)
Det er mulig å legge opp til påmelding for en kalenderhendelse via et påmeldingsskjema. 

 
Figur 3-11: Eksempel på kalenderhendelse med påmeldingsskjema 

 
Figur 3-12: Slik vises det i listevisningen at en kalenderhendelse har påmelding 
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Kapittel 3: Publisering av kalenderhendelse (kurs/konferanse)  3.1: Trinn-for-trinn fremgangsmåte 

 

For å få til dette, må det først opprettes et «kursrom». Det er kun ansatte i NSF (inkl. fylkeskontorene) og 
faggruppestyrer som kan opprette kursrom. Dersom du publiserer på vegne av et arbeidssted, må du henvende 
deg til ditt fylkeskontor for assistanse med å opprette kursrom. 

Hvordan du oppretter kursrom er beskrevet i en egen bruksanvisning: 
• Ansatte i NSF finner denne under «Brukerveiledninger» på NSFs intranett. 
• Faggruppestyrer finner denne under «Min side > Kurs og konferanse» på nsf.no 

Påmeldingsskjemaet tilpasser seg automatisk innstillingene som blir gjort angående påmelding i kursrommet. 

Med et kursrom ferdig opprettet, må det knyttes opp mot kalenderhendelsen. Dette gjør du ved å klikke på bok-
symbolet til høyre for etiketten «Relatert kursrom» under overskriften «Relatert innhold» i publiseringsskjemaet. 

 
Figur 3-13: Klikk på bok-symbolet for å knytte kalenderhendelsen til et kursrom 

Dette åpner et nytt vindu for valg av kursrom: 

 
Figur 3-14: Vindu for valg av kursrom 

Velg mappen «Kursrom» i listen til venstre og kryss av for riktig kursrom i listen til høyre, før du klikker «Legg til og 
lukk». Navnet på kursrommet skal nå vises under bok-symbolet du klikket på tidligere (Figur 3-13), og dette betyr 
at det nå vil vises et påmeldingsskjema for kursrommet, slik som i Figur 3-11. 

NB! I trinn 6 ovenfor ble feltet «På-/avmeldingsfrist» beskrevet. Det er viktig at dette feltet blir fylt ut dersom det 
er knyttet et kursrom til kalenderhendelsen. Dette er fordi tidspunktet du fyller inn angir når publiseringsskjemaet 
skal skjules (og erstattes med teksten «Fristen for å melde seg på dette kurset har utløpt»). Hvis ikke feltet er fylt 
ut vil påmeldingsskjemaet bli liggende åpent (og brukere av nettsidene kan melde seg på) så lenge 
kalenderhendelsen ligger tilgjengelig på nettsidene (også etter selve arrangementsdatoen). 

I neste trinn kan du se hvordan det er mulig å låse påmeldingsskjemaet slik at man må være logget inn på nsf.no 
for å kunne fylle ut og sende inn. 
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 Gjør evt. valg for å begrense tilgang til å se/melde seg på kalenderhendelsen. 10)
Som standard vil alle nye kalenderhendelser bli allment tilgjengelige for alle besøkende på nsf.no. Men under 
overskriften «Plassering» i publiseringsskjemaet, har du flere valg for å skjule/låse hele eller deler av 
kalenderhendelsen for dem som ikke er logget inn som medlem: 

 
Figur 3-15: Diverse valg under overskriften «Plassering» i publiseringsskjemaet 

• Vis hele hendelsen kun til medlemmer: i feltet «Kanal» (nr. 2 i Figur 3-15) kan du velge i hvilke kanaler 
hendelsen vil vises. Merk at det er mulig med mer enn én kanal per kalenderhendelse, og at kanalene som vil 
bli brukt ligger listet opp nedenfor nedtrekksmenyen for dette feltet. Når du oppretter en kalenderhendelse 
fra nsf.no ligger «Internett» som standard i denne listen, og det betyr at hendelsen vil vises for alle besøkende 
på nettsidene. For å fjerne en kanal, klikk på krysset til venstre for navnet på kanalen i listen. 

For å kun vise hendelsen til påloggede medlemmer, må du først velge «Medlemsnett» fra nedtrekksmenyen, 
slik at denne legger seg til i listen over kanaler. Så må du fjerne «Internett» fra denne listen ved å klikke på 
krysset til venstre for denne oppføringen. Nå skal kun «Medlemsnett» ligge i listen nedenfor 
nedtrekksmenyen. 

I feltet «Kanal» finnes også kanalen «Intranett». Denne kanalen skal ikke brukes med mindre du er helt sikker 
på hva du gjør. Denne brukerveiledningen tar ikke for seg publisering mot NSFs intranett.  

• Vis kursinnhold kun for medlemmer (nr. 3 i Figur 3-15): ved å velge «Ja» i dette feltet vil alt innhold lagt inn i 
brødtekstfeltet i trinn 4 skjules for brukere av nettsidene som ikke er innlogget. Resten av kursinformasjonen 
vil fortsatt være synlig for alle besøkende på nsf.no. 

• Vis påmeldingsskjema kun for medlemmer (nr. 4 i Figur 3-15): dersom det er lagt opp til påmelding til 
kalenderhendelsen ved å knytte opp mot et kursrom (se trinn 9), kan du låse påmeldingsskjemaet slik at man 
må være logget inn på nsf.no for å kunne fylle ut og sende inn. Dette gjør du ved å velge «Ja» i dette feltet. 

• Vis i felles aktivitetsliste (intranett) (nr. 1 i Figur 3-15): dette valget gjelder for NSFs intranett, og skal aldri 
slås på med mindre du er helt sikker på hva du gjør. Denne brukerveiledningen tar ikke for seg publisering 
mot NSFs intranett. 
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 Legg evt. til innhold i høyrespalten: 11)

 
Figur 3-16: Valg for å sette inn relatert innhold i høyrespalten for en kalenderhendelse  
(«Relatert bilde», «Relaterte dokumenter» og «Vedlegg» – beskrevet i egne kapitler) 

Man har de samme mulighetene for å legge til innhold i høyrespalten for en kalenderhendelse som man har for 
en artikkel. Les mer om høyrespalten i kapittel 5.1 på side 25. 

• Relatert bilde: følg anvisningene i kapittel 7.2 på side 43. 

• Relaterte dokumenter: følg anvisningene i kapittel 6.5 på side 39. 

• Vedlegg: følg anvisningene i kapittel 6.4 på side 37. 

 Lagre kalenderhendelsen. 12)
Merk: så fort du velger å lagre hendelsen, blir den publisert og dermed synlig på nettsiden. Unntaket er dersom 
du har valgt å lagre som kladd (nærmere beskrevet i kapittel 4.2 på side 22), eller du har satt «Gyldig fra»-dato 
fremover i tid (som nevnt i trinn 7 ovenfor). 

Nederst i publiseringsskjemaet har du har valg mellom: 
• «Lagre» – å lagre hendelsen og beholde publiseringsskjemaet åpent (fint å bruke om du skal jobbe videre, 

men ønsker å lagre endringer som er gjort) 
• «Lagre og lukk» – å lagre hendelsen og lukke publiseringsskjemaet 
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Kapittel 4: Plassering og status på innhold  4.1: Krysspublisering / flytting av innhold 

 

4. Plassering og status på innhold 

4.1 Krysspublisering / flytting av innhold 

Dersom du ønsker at innhold (en artikkel eller kalenderhendelse) skal vises mer enn ett sted på nettsidene (f.eks. både 
i en faggruppe og på en fylkesside), kan du krysspublisere innholdet. Samme metode kan brukes for å flytte innhold 
fra en plassering til en annen. 

 Åpne publiseringsskjemaet for innholdet du ønsker å krysspublisere. 1)

 Klikk på bok-symbolet ved feltet «Plassering» øverst til høyre i publiseringsskjemaet. 2)
Dette åpner et nytt vindu, der du får opp en liste 
(kalt «Dimensjonsnavigator») over steder på 
nettsidene der du har publiseringsrettigheter. Du 
kan åpne/lukke mapper i listen ved å klikke på 
pluss/minus-symbol til venstre for disse. Du kan 

også søke etter plassering (navnet på siden) i 
søkefeltet øverst i listen. 

 
Figur 4-2: «Dimensjonsnavigator» – viser en liste over mulige plasseringer av artikler på nettsidene 

I denne listen vises kun de plasseringene der du har rettigheter til å publisere. Dersom du ønsker å publisere 
innhold på en plassering som du ikke har publiseringsrettigheter til, ta kontakt med webredaktør i 
kommunikasjonsavdelingen. 

 Legg til / fjern plassering for innholdet. 3)
I feltet til høyre vises plasseringene som er valgt for innholdet. 

• For å legge til plassering: bla deg frem til ønsket plassering i listen til venstre og klikk på navnet for å legge til. 
Dette skal nå dukke opp i feltet til høyre. 

• For å fjerne plassering: i feltet til høyre, marker plasseringen du ønsker å fjerne. Klikk så på den røde 
knappen (med kryss) i midten ytterst til høyre for å fjerne plasseringen. 

Figur 4-1: Klikk på bok-symbolet for å åpne «Dimensjonsnavigatoren» 
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 Kontroller at plassering er riktig, og klikk OK.  4)
Nå skal plasseringene du har valgt ligge listet opp under feltet «Plassering» i publiseringsskjemaet.  

 
Figur 4-3: Plasseringene du har valgt blir listet opp slik. Du kan  
raskt fjerne en plassering ved å klikke på krysset til venstre for navnet. 

Ved feltet «Plassering» har du også snarveier for å legge til og fjerne plasseringer. De siste plasseringene du har 
brukt tidligere vil vises om du åpner nedtrekksmenyen, og ved å velge en av disse vil den legges til i listen under. 
For å raskt fjerne en plassering kan du klikke på krysset til venstre for navnet på plasseringen i denne listen. 

 Klikk «Lagre» nederst i publiseringsskjemaet for å iverksette endringen. 5)
 

4.2 Lagre innhold som kladd 

Dersom du ønsker å kunne jobbe med og redigere ferdig innhold (en artikkel, en kalenderhendelse eller en boks i en 
høyrespalte) og/eller ha mulighet til å forhåndsvise hvordan det vil se ut før du publiserer, kan du lagre innholdet som 
en kladd.  

• Dette gjør du ved å endre verdi på feltet «Status» som ligger under overskriften «Metainformasjon» i 
publiseringsskjemaet før du lagrer innholdet.  

• Velg tilsvarende verdi som det som er automatisk utfylt, men med tillegget «KLADD» til slutt. 

 
Figur 4-4: Eksempel på feltet «Status» i publiseringsskjemaet for en artikkel 

Hvilke valg du får opp i feltet «Status» vil være avhengig av hva slags publiseringsrettigheter du har. 

Når innholdet er lagret som kladd vil det bli synlig på nettsidene (forhåndsvises) for deg når du er logget inn, men ikke 
for vanlige brukere. Merk at det også vil forhåndsvises for andre som har samme publiseringsrettigheter som deg. 

I tillegg vil innholdet være tilgjengelig i «Admin»-panelet (nærmere beskrevet i kapittel 4.3 på side 23). 

• For å fjerne kladd-status på innhold ( = publisere innholdet), endrer du feltet «Status» i 
publiseringsskjemaet tilbake til den opprinnelige verdien (altså uten tillegget «KLADD»). 
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4.3 «Admin-panelet» 

«Admin-panelet» gir deg tilgang til innhold (artikler, bokser og kalenderaktiviteter) som du og andre i din 
rettighetsgruppe har publisert, lagret som kladd, eller lagt til publisering med startdato i framtiden. Med 
rettighetsgruppe menes det alle som har tilgang til å publisere på et bestemt område på nettsidene (f.eks. på sidene til 
et fylkeskontor). 

 
Figur 4-5: Klikk [Admin] for å åpne Admin-panelet. 

• For å åpne Admin-panelet, klikker du på lenken [Admin] som er plassert over NSFs logo  
øverst på siden. 
Da vil følgende skjermbilde vises: 

 
Figur 4-6: Klikk på tittelen på en av de tre grupperingene, ut i fra publiseringsstatusen på dokumentet du er ute etter 

• I Admin-panelet er innholdet ordnet i tre grupper, etter publiseringsstatus: 
Klikk på tittelen på gruppen for å åpne den.  

• Kladdede: her finner du innhold som er lagret med status som kladd (altså ikke publisert – se kapittel 4.2: 
«Lagre innhold som kladd» på side 22). 

• Til publisering: her finner du innhold som har status som publisert, men som har en «Gyldig fra»-dato som er 
satt i fremtiden (innholdet vil ikke være synlig for allmennheten før denne datoen). 

• Sist publiserte: her finner du alt innhold fra din rettighetsgruppe som ligger åpent publisert på nettsidene. 
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På hver av de enkelte gruppe-sidene vil det vises én eller flere lister med innhold (slik som «Generelle 
dokumenter» og «Faggrupper» i Figur 4-6), avhengig av hva slags publiseringsrettigheter du har. Merk at du kun 
kan se innhold som tilhører din rettighetsgruppe. 

Tips til sortering: Innholdet ligger som standard kronologisk sortert etter «Gyldig fra»-dato, men det er mulig å 
sortere dem både i stigende og synkende rekkefølge i alle kolonnene i listen. Dette gjør du ved å klikke på tittelen 
på kolonnen (f.eks. «Tittel»). For å bytte mellom stigende og synkende rekkefølge, klikker du på den samme 
kolonnetittelen en gang til. 

• For å redigere et dokument i listen, klikker du på blyant-ikonet til høyre for det aktuelle dokumentet. 
Publiseringsskjemaet for det aktuelle innholdet vil da åpnes i nytt vindu. 

Dersom du ikke ser noe blyant-ikon i listen til høyre for dokumentet du ønsker å redigere, betyr det at du ikke har 
rettigheter til å redigere det. Hvis du mener dette er feil, ta kontakt med bss@nsf.no  

• For å gjøre om innhold fra kladdet til publisert, følg anvisning i slutten av kapittel 4.2: «Lagre innhold 
som kladd» på side 22. 
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Kapittel 5: Høyrespalten og bokser  5.1: Generelt om høyrespalten 

 

5. Høyrespalten og bokser 

5.1 Generelt om høyrespalten 

Til høyre for hovedinnholdet på alle sider på nsf.no 
(unntatt på seksjonsforsider) er det satt av plass til å 
legge inn relevant innhold. Dette kan f.eks. være 
bilder/video, tekst, lenker, filvedlegg og andre 
relaterte artikler («dokumenter») på nettsidene. 

I utgangspunktet benytter man seg av «bokser» for å 
plassere innhold i denne høyrespalten. Disse boksene 
er ganske fleksible med tanke på hva slags innhold de 
kan ha, og hvordan de kan se ut. Du finner veiledning 
for hvordan du lager bokser og fyller dem med 
forskjellig innhold senere i denne brukerveiledningen 
(se innholdsfortegnelsen). 

For artikler og kalenderhendelser kan man i tillegg til 
bokser sette inn «Relatert bilde», «Relaterte 
dokumenter» og filvedlegg, som automatisk vil legge 
seg i høyrespalten.  

For artikler og kalenderhendelser er det som standard 
lys grå bakgrunnsfarge på høyrespalten. Fargen kan 
endres i publiseringsskjemaet, under valget 
«Bakgrunnsfarge høyrekolonne». For å slå av 
bakgrunnsfargen kan du endre slik at valget står 
blankt. 

 
Figur 5-2: La dette valget i publiseringsskjema for artikkel/kalenderhendelse 
stå blankt dersom du ikke ønsker bakgrunnsfarge i høyrespalte 

 
Figur 5-3: Slik ser en tom høyrespalte ut i publiseringsmodus i en artikkelliste. [Legg til boks] gir mulighet for å legge til innhold 

Figur 5-1: Slik kan en artikkel se ut med innhold i høyrespalten 
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5.2 Legge til/redigere boks 

Dersom du ønsker å legge inn tilleggsinnhold i høyrespalten i form av tekst med eller uten lenker, ekstra bilder (i 
tillegg til «relatert bilde») eller video, kan du sette inn en boks hvor du legger dette innholdet. Du kan ha flere bokser, 
og det er mulig å rangere rekkefølgen på dem. 

 Naviger til siden der du skal legge til eller redigere en boks, og aktiver publiseringsmodus. 1)
Om du er usikker på hvordan du går frem, se kapittel 1.1: «Forberedelse til publisering» på side 3. 

 a) For å opprette ny boks, klikk på valget [Legg til boks] i høyrespalten. 2)
b) For å redigere en eksisterende boks, klikk på blyant-symbolet på toppen av den aktuelle boksen. 

 
Figur 5-4: Her er en høyrespalte inne i en artikkel. Klikk på [Legg til boks] for å opprette en ny boks, eller klikk på blyanten som vises over en 
eksisterende boks for å redigere den. For å slette en boks, klikker du på det røde krysset 
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Da vil publiseringsskjemaet for bokser åpnes. 

 
Figur 5-5: Publiseringsskjema for bokser 

 Fyll inn relevant innhold. 3)

 
Figur 5-6: Valg for innhold i boks 

• Dokumenttittel: Dette er et påkrevd felt (må alltid fylles ut), og vil vises som overskrift i boksen i 
høyrespalten. Men avhengig av hva slags innhold som skal være i boksen, finnes det valg for å skjule denne 
tittelen (dersom man f.eks. bruker boksfunksjonen for å sette inn et bilde i høyrespalten). Dette finner du 
under «Vis tekst»-feltet i avansert visning som beskrives i punkt 5 nedenfor. 

• Ingress: Dette er et valgfritt felt, men det er her du skriver inn tekstinnhold som skal vises i boksen. Her er det 
også mulig å sette inn lenker eller filvedlegg. Se nærmere anvisninger: 

o Kapittel 6.1: «Sette inn lenker i ingress/brødtekst» på side 30. 
o Kapittel 6.2: «Sette inn lenke til DM-dokument i ingress/brødtekst» på side 32.  
o Kapittel 6.3: «Sette inn filvedlegg i ingress/brødtekst» på side 34. 
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• Tre valg for funksjonalitet på tittelen i boksen: 

o Lenke: Bruk dette valget dersom du ønsker at tittelen på boksen skal være en lenke. Adressen til lenken 
skriver du inn i feltet under disse tre valgene. Dersom du bruker dette valget, vil det i boksen vises en 
oransje pil til høyre for tittelen for å vise leseren av artikkelen at det er snakk om en lenke. 

o Fil: Bruk dette valget dersom du ønsker å laste opp et filvedlegg som vil åpnes ved å klikke på tittelen på 
boksen. 

o Tekstboks: Bruk dette valget dersom du ikke ønsker at det skal åpnes en lenke eller filvedlegg ved å 
klikke på tittelen i boksen. 

• Åpne i nytt vindu: Gjelder dersom du har valgt et av de to første valgene i forrige punkt. Velger du «Ja» vil 
det åpnes et nytt vindu i nettleseren ved å klikke på tittelen i boksen. 

For å legge bilde eller video i boksen, se kapittel 7.4: «Sett inn bilde i høyrespalte» på side 49 og kapittel 8.2: 
«Sette inn video i boks/høyrespalte» på side 61. 

Det er også mulig å legge inn en liste med koblinger til andre 
artikler («Relaterte dokumenter») på nsf.no. Dette gjør du på 
samme måte som beskrevet i punkt 2–4 i kapittel 6.5 på side 39. 
«Relaterte dokumenter» som er lagt til i en boks dukker opp i en 
punktliste som legger seg nederst i boksen, med et eget punkt for 
hver artikkel som er lagt til. 

 Velg rangering/sortering på boksen. 4)
Som standard vil bokser legge seg nedover i høyrespalten sortert etter når de er opprettet, med de nyeste øverst. 
Men vanligvis er det ønskelig å sette manuell rangering på boksene, slik at de kommer i en bestemt rekkefølge. 
Dette kan gjøres i feltet «Sortering» oppe til høyre i publiseringsskjemaet: 

 
Figur 5-8: Skriv inn rangering/sortering på en boks i dette feltet 

Det anbefales å bruke tosifrede numre når du skal rangere boksene, med utgangspunkt i 10, 20, 30 osv. Dette er 
fordi det da blir enklere å endre på rangeringen uten å måtte åpne publiseringsskjemaet for hver enkelt boks og 
endre alle numrene. For å f.eks. flytte boks nr. 30 opp mellom boks nr. 10 og nr. 20, trenger man bare å endre 
rangering på denne ene boksen fra 30 til f.eks. 15.  

 Velg utseende på boksen. 5)
Som standard er det ikke behov for å endre på valg på utseende på boksen: innholdet vil legge seg nedover i høyre 
spalte med samme bakgrunnsfarge som er valgt for høyrespalten i publiseringsskjema for artikkelen. 

Men ved å aktivere «Vis avansert visning» (plassert øverst til venstre) i publiseringsskjemaet for boksen, kan man 
gjøre en del valg for hvordan boksen skal presenteres. 

 
Figur 5-9: Slå av/på «Avansert visning» i publiseringsskjema for bokser 

Figur 5-7: Valg for å legge til relaterte artikler i boks 
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Merk: det finnes veldig mange kombinasjonsmuligheter ved hjelp av valgene som presenteres nedenfor, og ikke 
alle er like heldige utseendemessig. Derfor bør det utvises skjønn og forsiktighet ved bruk av disse valgene, slik at 
det endelige resultatet blir pent. Anbefalinger om bruk er satt i kursiv der det er relevant. 

 
Figur 5-10: Valg for utseende på en boks 

• Bilde og alternativ tekst: brukes for å sette inn bilde i boksen. Se egne anvisninger i kapittel 7.4 på side 49. 

• Video: brukes for å sette inn video i boksen. Se egne anvisninger i kapittel 8.2 på side 61. 

• Rammefarge: Her kan du velge å sette en farget ramme på boksen. 
Dette bør kun brukes dersom bakgrunnsfargen på høyrespalten er slått av. 

• Bakgrunnsfarge: Her kan du velge en egen bakgrunnsfarge for boksen. 
Dette bør kun brukes dersom bakgrunnsfargen på høyrespalten er slått av. 

• Tekstfarge: Her kan du endre farge på teksten i boksen. 
Dette må brukes med skjønn for å sørge for god lesbarhet (stor nok fargekontrast). 

• Bokshøyde: Her kan du sette en minimumshøyde på boksen (verdiene er oppgitt i piksler). 
Dette bør kun brukes i helt spesielle tilfeller. 

• Lås høyde: Her kan du velge å låse høyden på boksen til verdien valgt ovenfor, slik at boksen aldri blir høyere 
enn angitt. Dette bør kun brukes i helt spesielle tilfeller. 

• Vis tekst: Dette er et viktig valg for utseendet på boksen: her kan du velge om teksten (tittel + innhold i 
ingress) skal: 
o vises i toppen av boksen (standard) 
o under eller ved siden av et bilde (dersom dette er satt inn) 
o om hele tittelen skal skjules (men ikke ingress). Dette valget skal du bruke dersom du skal bruke boksen 

kun for å sette inn et bilde eller en video (uten tekst) i høyrespalten. 

 Lagre boksen. 6)
Merk: så fort du velger å lagre boksen vil den umiddelbart bli publisert, med mindre du har lagret den med status 
som kladd. Les mer om hvordan du lagrer som kladd i kapittel 4.2 på side 22. 
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6. Lenker og vedlegg 

6.1 Sette inn lenker i ingress/brødtekst 

Det er mulig å sette inn lenker til andre nettsider, dokumenter eller e-postadresser i alle publiseringsskjema der det 
finnes ingress- eller brødtekst-felt (f.eks. både i artikler og i bokser). Slik går du frem: 

 Inne i publiseringsskjemaet, marker teksten du ønsker at skal fungere som en lenke. 1)
Det er viktig at du er nøyaktig med å markere de riktige tegnene/ordene før du går videre. 

 
Figur 6-1: Marker teksten som skal fungere som lenke (vær nøyaktig!), og klikk på ikonet som ser ut som en kjetting. 

 Klikk på ikonet som ser ut som en kjetting. 2)
Da vil det åpne seg et nytt vindu som ser ut tilsvarende dette: 

 
Figur 6-2: Vindu med valg for å sette inn lenke i tekst 

 Fyll inn adressen du ønsker å lenke til i feltet «Lenke URL». 3)
Dette kan være en adresse til innhold på nsf.no, en annen nettside, en adresse direkte til f.eks. et Word- eller 
PDF-dokument, eller for å sende en e-post til en oppgitt e-postadresse. Merk følgende: 

• Dersom lenken er til innhold utenfor nsf.no, er det viktig at hele adressen er med, inkludert «http://» eller 
«https://». 
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• Dersom lenken går til innhold som ligger på nsf.no (adressen tilsvarer «https://www.nsf.no/innhold»), holder 
det å ta med alt som står etter «nsf.no» (altså kun «/innhold» i tilfellet nevnt her). 

• Dersom du ønsker å legge inn lenke for å sende en e-post, skal lenken settes inn slik:  
«mailto:e-post@adresse.no». Da vil leseren få opp et nytt vindu i sitt e-postprogram, med den oppgitte 
adressen ferdig utfylt i «Til»-feltet. 

I feltet «Mål» har du mulighet til å velge at det skal åpnes et nytt vindu i nettleseren dersom brukeren klikker på 
lenken. Dette bør brukes med varsomhet, fordi det er uheldig å påtvinge brukeren et nytt vindu. Dette gjelder 
spesielt fordi man da ødelegger muligheten for å bruke frem-/tilbake-knappene i nettleseren for å navigere 
mellom sider brukeren har besøkt. I noen tilfeller kan det allikevel være en fordel at det åpnes et nytt vindu, f.eks. 
dersom lenken fører til et PDF-dokument eller annet filvedlegg. 

 Klikk knappen «Sett inn». 4)
Da vil teksten du markerte i trinn 1 bli til en lenke. 

 
Figur 6-3: Resultat etter å ha satt inn lenke 

 For å fjerne lenke fra tekst: 5)
Dersom du har behov for å fjerne lenke-funksjonaliteten fra teksten igjen, klikk på den aktuelle teksten/lenken for 
å plassere tekstmarkøren inne i den. Klikk så på ikonet til høyre for kjetting-ikonet du klikket på i trinn 2 (se Figur 
6-1 – ikonet du skal klikke på ser ut som en kjetting som brytes). 

 Husk å klikke «Lagre» i publiseringsskjemaet. 6)
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6.2 Sette inn lenke til DM-dokument i ingress/brødtekst  

Dersom du ønsker å sette inn lenke til et vedlegg (f.eks. Word-/Excel-/PDF-dokument), finnes det flere måter å gjøre 
dette på: 

• sette inn lenke til et DM-dokument i ingress/brødtekst-felt (beskrevet nedenfor)  
• laste opp og sette inn filvedlegg i ingress/brødtekst-felt (beskrevet i kapittel 6.3 på side 34) 
• laste opp og legge ved i en egen liste med vedlegg i høyrespalten (beskrevet i kapittel 6.4 på side 37) 

En fordel ved å sette inn et vedlegg via en lenke til et dokument i DM-systemet, er at det gir mulighet for at lenken 
automatisk peker til siste versjon av dokumentet. Besøkende på nsf.no får altså lastet ned dokumentet inkludert 
eventuelle endringer du lagrer i det i DM-systemet etter at du har lagt ut lenken. (Du trenger altså ikke å sette inn 
lenke til dokumentet på nytt etter å ha gjort endringer i det.) 

 I feltet for ingress/brødtekst, sett tekstmarkøren der du ønsker at DM-dokumentet skal settes inn. 1)

 
Figur 6-4: Plasser markøren der du ønsker å sette inn lenke til DM-dokumentet, og klikk på knappen med  
symbol som ser ut som en turkis og en grønn boble 

 Klikk på knappen med symbol som ser ut som en turkis og en grønn boble (se Figur 6-4). 2)
Da vil følgende vindu åpne seg: 

 
Figur 6-5: Innstillinger for å sette inn DM-dokument. Merk at valget for rettighetsgruppen MÅ endres til «Internett»  
for at dokumentet skal bli tilgjengelig for nedlastning for vanlige brukere av nettsidene 

 Fyll inn nummer, tittel og versjon på DM-dokumentet du ønsker å sette inn lenke til: 3)

• DM dokumentnummer: Her skriver du inn nummeret på DM-dokumentet du ønsker å lenke til. 
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• Dokumenttittel: Ved å klikke på knappen «Hent tittel», vil tittelen på DM-dokumentet automatisk bli fylt inn 
og du kan så redigere tittelen hvis du vil. 

• Valgfri tekst for lenke: Dette er et valgfritt felt, men det du evt. skriver inn her er teksten som vil settes inn 
som lenke i ingress-/brødtekst-feltet. Dersom feltet ikke fylles ut, vil teksten i feltet «Dokumenttittel» 
(ovenfor) bli brukt i stedet. 

• Versjon: Dette feltet trenger du kun å endre dersom du ønsker å lenke til en bestemt versjon av DM-
dokumentet. Som standard er verdien 0, og da blir siste versjon av dokumentet automatisk lastet ned når 
leseren klikker på lenken. 

 Viktig! Sett rettighetsgruppe til «Internett». 4)
For at det skal være mulig å laste ned DM-dokumentet via internett, må du velge «Internett (inkludert intranett)» 
i feltet «Rettighetsgruppe». Dette er veldig viktig, for hvis du ikke gjør dette vil dokumentet kun bli tilgjengelig 
internt i NSF, og vanlige brukere vil bli sendt til et innloggingsvindu. 

 Klikk «Sett inn». 5)
Da vil lenken til DM-dokumentet bli satt inn omtrent slik som i Figur 6-6, og denne lenken vil da  
altså til enhver tid peke til siste versjon av dokumentet i DM-systemet (såfremt du ikke har valgt en spesifikk 
versjon i siste punkt i trinn 3 ovenfor). 

 
Figur 6-6: Resultat etter å ha satt inn lenke til DM-dokument 

 Husk å klikke «Lagre» i publiseringsskjemaet. 6)
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6.3 Sette inn filvedlegg i ingress/brødtekst 

Dersom du ønsker å sette inn lenke til et vedlegg (f.eks. Word-/Excel-/PDF-dokument), finnes det flere måter å gjøre 
dette på: 

• sette inn lenke til et DM-dokument i ingress/brødtekst-felt (beskrevet i kapittel 6.2 på side 32) 
• laste opp og sette inn filvedlegg i ingress/brødtekst-felt (beskrevet nedenfor)  
• laste opp og legge ved i en egen liste med vedlegg i høyrespalten (beskrevet i kapittel 6.4 på side 37) 

Dersom vedlegget du ønsker å lenke til ikke ligger lagret i DM-systemet, kan du laste det opp direkte til filarkivet for så 
å sette inn en lenke i ingress eller brødtekst. 

Dersom filen du skal legge inn lenke til allerede er lastet opp i filarkivet, kan du hoppe rett til trinn 4. 

 Klikk på «Last opp fil» i publiseringsskjemaet for artikkelen. 1)
Dette finner du under overskriften «Verktøy». 

 
Figur 6-7: Last opp ny fil i publiseringsskjema for artikkel 

 Hent frem filen, rediger navn og sett plassering. 2)
Det vil åpne seg et vindu som ser ut tilsvarende dette: 

 
Figur 6-8: Valg for opplasting av fil  

• Hent fil: I vinduet som åpnes opp, klikker du først på knappen ved feltet 
«Fil» for å hente frem filen fra en mappe på din datamaskin (i Figur 6-8 
heter knappen «Bla gjennom…», men den kan se annerledes ut avhengig 
av hvilken nettleser du bruker). 

• Rediger navn: Når du har funnet frem filen fra din datamaskin, og lagt den 
inn, vil feltet «Navn» fylles ut automatisk med filnavnet på filen du har lagt 
inn. Det som står i feltet «Navn», er tittelen filen vil få i filarkivet, så dette 
kan med fordel redigeres slik at det ser pent ut og gjerne tilsvare tittelen 
på innholdet i filen du laster opp (og fjern gjerne filetternavn som f.eks. 
[.pdf] eller [.docx]). 

• Sett plassering: Klikk på bok-symbolet ved feltet «Plassering». Da vil et 
vindu med tittel «Dimensjonsnavigator» åpne seg, og du kan bla i en liste 
med mapper der du har mulighet til å lagre filen. Den bør plasseres et 

Figur 6-9: Valg for plassering av fil 
ved opplasting 
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logisk sted i mappen «Filarkiv», slik som f.eks. under din faggruppe dersom du publiserer i en faggruppe. Det 
er viktig at du husker plasseringen du velger her, for denne skal du bruke når du skal hente frem vedlegget i 
trinn 6. 

 Klikk «Lagre og lukk» for å laste opp filen. 3)

 I feltet for ingress/brødtekst, sett tekstmarkøren der du ønsker at vedlegget skal settes inn. 4)

 
Figur 6-10: Plasser markøren der du ønsker å sette inn lenke til vedlegget, og klikk på ikonet som ser ut som et anker 

 Klikk på knappen som ser ut som et anker. 5)
Da vil filarkivet åpne seg: 

 
Figur 6-11: Filarkivet, der du kan hente frem filer som er lastet opp 

 Finn frem og velg filen du lastet opp i trinn 2 og 3. 6)
• Finn igjen plasseringen du valgte i siste punkt i trinn 2 i mappestrukturen til venstre. «Filarkiv» ligger under 

mappen «Ressurser». 

Det er også mulig å søke seg frem til filen ved å skrive inn i feltet «Søkestreng» oppe til høyre og trykke Enter-
tasten på tastaturet. 

• Kryss av for filen du ønsker å sette inn. 

• Klikk på knappen «Neste». 
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 Rediger lenketeksten og klikk «Lagre og lukk» for å sette inn. 7)

 
Figur 6-12: Felt for lenketeksten som vil settes inn i artikkelen, som med fordel kan redigeres   

• I feltet «Tekst» vil tittelen du gav filen i trinn 2 ovenfor automatisk fylles inn. Dette er teksten som vil settes 
inn som lenke i ingress-/brødtekst-feltet. Denne kan med fordel kontrolleres og redigeres her for å se pen ut 
(f.eks. fjerne filetternavn som [.pdf]). 

• Klikk «Lagre og lukk» for å sette inn filen som lenke i ingress/brødtekst. 

 
Figur 6-13: Resultat etter plassering av fil i brødtekst 

 Husk å klikke «Lagre» i publiseringsskjemaet. 8)
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6.4 «Vedlegg» i høyrespalten 

Dersom du ønsker å sette inn lenke til et vedlegg (f.eks. Word-/Excel-/PDF-dokument), finnes det flere måter å gjøre 
dette på: 

• sette inn lenke til et DM-dokument i ingress/brødtekst-felt (beskrevet i kapittel 6.2 på side 32) 
• laste opp og sette inn filvedlegg i ingress/brødtekst-felt (beskrevet i kapittel 6.3 på side 34)  
• laste opp og legge ved i en egen liste med vedlegg i høyrespalten (beskrevet nedenfor) 

Det er mulig å sette inn lenke til et filvedlegg i en liste i høyrespalten i en artikkel eller kalenderhendelse. Dette gjøres 
ved å laste opp filen direkte inne i publiseringsskjemaet.  

Om man ønsker å legge inn lenke til DM-dokument i høyrespalten, må man sette dette inn i en boks ved å følge 
anvisningene i kapittel 5.2: «Legge til/redigere boks» på side 26, og plassere lenken i ingress-feltet slik som beskrevet i 
kapittel 6.2: «Sette inn lenke til DM-dokument i ingress/brødtekst» på side 32. 

 Åpne publiseringsskjemaet for den aktuelle artikkelen/kalenderhendelsen. 1)

 Under overskriften «Relatert innhold» i skjemaet, har du mulighet til å laste opp vedlegg. 2)
Klikk på knappen ved feltet «Vedlegg» for å hente frem en eller flere filer fra en mappe på din datamaskin (på 
Figur 6-14 heter knappen «Bla gjennom…», men den kan se annerledes ut avhengig av hvilken nettleser du 
bruker). 

 
Figur 6-14: Legg til filer ved hjelp av knappen ved feltet «Vedlegg», her vist i  
publiseringsskjemaet for en artikkel. For kalenderhendelser fungerer det likt,  
selv om publiseringsskjemaet ser litt annerledes ut 

 Klikk «Lagre» i publiseringsskjemaet for å laste opp filen(e). 3)
Når du lagrer endringene i skjemaet, vil det oppdatere seg, og filen(e) du har lastet opp vil legge seg i en ramme 
med overskriften «Tilknyttet innhold». 

 
Figur 6-15: Etter at du har lastet opp vedlegg (skjer når du klikker «Lagre» i skjemaet), dukker vedleggene opp 
i en liste nederst til venstre i publiseringsskjemaet. Her har du valg for å slette eller redigere egenskapene til hvert vedlegg 

Dersom du ønsker å fjerne et vedlegg fra en artikkel, kan du gjøre dette ved å klikke på krysset til høyre for 
navnet på vedlegget i denne listen. 
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 Gjør evt. endringer på hvordan lenke til vedlegg skal se ut. 4)
Dette gjør du ved å klikke på blyant-symbolet til høyre for navnet på filen du ønsker å redigere. Dette åpner et 
nytt vindu som ser slik ut: 

 
Figur 6-16: Valg for å bytte ut teksten som vises som lenke, og mulighet for å erstatte et eksisterende vedlegg med en ny fil 

Disse feltene er det relevant å endre på: 

• Dokumenttittel: Her kan du skrive inn teksten du ønsker at skal vises som lenke i listen over vedlegg 
nederst i høyrespalten i artikkelen. 

• Fil: Her kan du laste opp en ny fil for å erstatte den du har lastet opp tidligere, f.eks. dersom det er gjort 
endringer i et dokument og du ønsker å laste opp en oppdatert versjon. 

Klikk «OK» for å lagre og lukke vinduet, eller klikk «Apply» for å lagre men holde vinduet åpent. 

 Husk å klikke «Lagre» i publiseringsskjemaet når du er ferdig. 5)
Resultatet vil da f.eks. se slik ut: 

 
Figur 6-17: Eksempel på «Vedlegg» i en artikkel 
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6.5 «Relaterte dokumenter» i høyrespalten 

Dersom du ønsker, er det mulig å legge til lenker til relaterte artikler på nsf.no (kalt «Relaterte dokumenter») i både 
artikler, kalenderhendelser og bokser. I artikler/kalenderhendelser vises disse artiklene i en liste i høyrespalten, mens i 
bokser vises de som en liste i bunnen av boksen. 

 Åpne publiseringsskjemaet for artikkelen/kalenderhendelsen/boksen. 1)

 Under overskriften «Relatert innhold» i skjemaet, klikk på bok-symbolet til høyre for etiketten 2)
«Dokumenter». 

 
Figur 6-18: Klikk på bok-symbolet til høyre for etiketten «Dokumenter», her  
vist i publiseringsskjemaet for en artikkel. For kalenderhendelser og bokser  
fungerer det likt, selv om publiseringsskjemaet ser litt annerledes ut 

Dette åpner følgende vindu: 

 
Figur 6-19: I dette vinduet kan du lete deg frem til de relaterte artiklene du ønsker å sette inn 

 Legg til artikkelen/artiklene du ønsker å lenke til. 3)
• Finn frem til området der artikkelen ligger publisert. I mappestrukturen til venstre i vinduet ligger alle 

områdene på nsf.no som egne mapper under «Innholdsbase > Norsk sykepleierforbund > Forside». 
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Det er også mulig å søke seg frem til artikkelen ved å skrive inn i feltet «Søkestreng» oppe til høyre og trykke 
Enter-tasten på tastaturet. Merk at søket kun tar med artikler som ligger under mappen/området du til en 
hver tid har markert i mappestrukturen til venstre i vinduet. 

• Kryss av for artikkelen du ønsker å sette inn. 

• Dersom du skal legge til flere artikler, klikk først på knappen «Legg til» nederst til høyre i vinduet. Let deg så 
videre til neste artikkel du ønsker å sette inn, og gjenta punktet ovenfor. 

• Når du har funnet frem til den siste artikkelen du ønsker å legge til, kan du klikke «Legg til og lukk». 

Det er også mulig å lukke vinduet når som helst, ved å klikke på krysset øverst til høyre. 

• Artiklene du har lagt til vil nå vises som en liste under bok-symbolet som du klikket på i trinn 2 ovenfor. 

• For å fjerne en artikkel fra denne listen, kan du klikke på krysset foran navnet på den aktuelle artikkelen. 

 Husk å klikke «Lagre» i publiseringsskjemaet. 4)
Resultatet vil da kunne se f.eks. slik ut: 

 
Figur 6-20: Eksempel på «Relaterte dokumenter» satt inn i en artikkel 
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7. Bilder 

7.1 Generelt om bilder 

For å sette bilder inn i en artikkel (eller i en kalenderhendelse) finnes det flere forskjellige metoder å gjøre dette på, 
avhengig av hvor du ønsker å plassere bildet. Her følger en kort forklaring på forskjellen mellom metodene. 

 
Figur 7-1: Her er eksempel på artikkel med «Relatert bilde» (A), bilde i boks i høyrespalte (B) og bilde i brødtekst (C) 

• «Relatert bilde» (A): dette er standardmetoden for å sette inn bilde i en artikkel. «Relatert bilde» vises øverst i 
høyre spalte, og er også det bildet som blir brukt ved visning av artikkelen i artikkellister (se Figur 7-2). Derfor bør 
«Relatert bilde» brukes som førstevalg for å sette inn bilde i en artikkel. Man har kun mulighet til å sette inn ett 
«Relatert bilde» per artikkel – ønsker du å sette inn flere bilder i høyrespalten må dette gjøres i en boks (se 
nedenfor). 

Det finnes også et felt for «Hovedbilde» i publiseringsskjemaet for artikler. Dette må ikke forveksles med 
«Relatert bilde». «Hovedbilde» skal kun brukes i spesielle tilfeller. 
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• Bilde i boks i høyrespalte (B): denne metoden passer dersom du har mer enn ett bilde, og du ønsker at de(t) skal 
være plassert i høyrespalten (nedenfor «Relatert bilde»). 

• Bilde i brødtekst (C): denne metoden passer dersom du har mer enn ett bilde, og du ønsker at de(t) skal være 
plassert inne i brødteksten. Metoden gir forskjellige valg for størrelse og plassering av bilde inne i teksten. 

Bilde i ingress: Det bør ikke plasseres bilder i ingressfeltet i publiseringsskjemaet, selv om det er teknisk mulig. 
Dette er fordi ingressen blir vist i artikkellister, og bilder vil her virke malplassert (spesielt dersom det brukes i 
kombinasjon med «Relatert bilde»). Benytt heller en av de andre metodene nevnt her. 

 
Figur 7-2: I en artikkelliste vises «Relatert bilde» til venstre for tittel, ingress og dato for hver enkelt artikkel. 
Dersom en artikkel ikke har «Relatert bilde», vises kun teksten 

Alternativ tekst (alt-tekst) 
For at NSFs nettsider skal være tilgjengelige for alle, må man ta hensyn til brukere med funksjonsnedsettelser. Dette 
er lovpålagt av norske myndigheter, for alle norske nettsider. Derfor er det et krav med «Alternativ tekst» for alle 
bilder som publiseres på nsf.no. (Eksempelvis gir dette mulighet for at synshemmede kan bruke tekst-til-tale-
funksjonalitet på sin datamaskin til å få beskrevet motivet på et bilde.) 

Ved opplasting av nytt bilde til bildearkivet på nsf.no (se kapittel 7.5 på side 51) er det påkrevd å skrive inn alternativ 
tekst for bildet. I tillegg finner du i flere publiseringsskjema felt der det er mulig å overstyre den alternative teksten 
som ligger lagret med bildet i bildearkivet (f.eks. når du setter inn «Relatert bilde» i en artikkel). 

Når du skal skrive alternativ tekst, bør teksten gi en kortfattet bokstavelig beskrivelse av hva bildet viser. Ofte kan det 
være snakk om navn på person på et portrettbilde, men dersom poenget med bildet er å vise en spesifikk handling 
eller et bestemt objekt, bør handlingen/objektet beskrives i tekstform. 
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7.2 Sett inn «Relatert bilde» 

For en beskrivelse av de forskjellige metodene som finnes for å sette inn bilder, se kapittel 7.1 på side 41. 

Merk at «Relatert bilde» er førstevalget når det gjelder metode for å sette inn bilde i artikkel (spesielt dersom du kun 
har ett bilde til å illustrere artikkelen). Dette er fordi det er «Relatert bilde» som brukes ved visning av artikkelen i 
artikkellister (se Figur 7-2 på side 42). 

 Åpne publiseringsskjemaet for den aktuelle artikkelen. 1)

 Under overskriften «Relatert innhold» i skjemaet, klikk på bok-symbolet til høyre for etiketten 2)
«Bilde». 

 
Figur 7-3: Klikk på bok-symbolet til høyre for etiketten «Bilde», under overskriften «Relatert innhold» 

Merk at det like nedenfor i publiseringsskjemaet også er et felt med etiketten «Hovedbilde». Dette er noe annet 
enn «Relatert bilde», og må ikke forveksles! «Hovedbilde» skal bare brukes i spesielle tilfeller, og er ikke 
beskrevet i denne brukerveiledningen. 

Ved å klikke på bok-symbolet, vil nytt vindu for bildearkivet åpnes: 

 
Figur 7-4: Bildearkivet 

 Dersom bildet ikke allerede ligger i bildearkivet, må det lastes opp. 3)
For å laste opp nytt bilde, følg anvisningene i kapittel 7.5: «Laste opp nytt bilde» på side 51 før du går videre til 
neste trinn. 

 Bla eller søk deg frem i bildearkivet for å finne bildet du ønsker å sette inn. 4)
Dersom du er usikker på hvordan du gjør dette, følg anvisningene i kapittel 7.6: «Finne igjen et bilde i 
bildearkivet» på side 53 før du går videre til neste trinn. 
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 Beskjær bildet etter behov. 5)
Relaterte bilder skal så langt som mulig være beskåret til et format i forholdet 1:1.25 (også oppgitt som 390x312), 
med mindre motivet på bildet gjør at formatet ikke passer. Dersom bildet ikke er beskåret riktig på forhånd, kan 
du følge anvisningene i kapittel 7.7: «Beskjære bilde» på side 54. 

NB! Dersom du velger å lagre bildet som en ny versjon (klikke «Lagre som nytt») etter beskjæringen, må du sørge 
for at den nye versjonen er markert i bildearkiv-vinduet før du går videre. 

 Med riktig bilde markert, klikk «Legg til og lukk». 6)

 
Figur 7-5: Sørg for at riktig bilde er markert, og klikk så «Legg til og lukk» 

Navnet på bildet skal nå vises under bok-symbolet du klikket på i trinn 2. 

 
Figur 7-6: Eksempel på hvordan det ser ut i publiseringsskjemaet når man  
har satt inn «Relatert bilde» og oppgitt alternativ tekst og bildetekst 

 Fyll evt. inn alternativ tekst og bildetekst. 7)
• Alternativ tekst: Les mer om alternativ tekst på side 42. I dette tilfellet gir feltet mulighet til å fylle inn en 

alternativ tekst som overstyrer den alternative teksten som er lagret sammen med bildet i bildearkivet. 
Dersom du er usikker på om bildet er lagret med riktig alternativ tekst, bør du fylle ut dette feltet.  

• Bildetekst: for «Relatert bilde» har du mulighet til å legge til en bildetekst som vil vises rett under bildet. 

 Husk å klikke «Lagre» i publiseringsskjemaet. 8)
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7.3 Sett inn bilde i brødtekst 

For en beskrivelse av de forskjellige metodene som finnes for å sette inn bilder, se kapittel 7.1 på side 41. 

Merk at «Relatert bilde» er førstevalget når det gjelder metode for å sette inn bilde i artikkel (spesielt dersom du kun 
har ett bilde til å illustrere artikkelen). Dette er fordi det er «Relatert bilde» som brukes ved visning av artikkelen i 
artikkellister (se Figur 7-2 på side 42). 

 Inne i publiseringsskjemaet for den aktuelle artikkelen, sett tekstmarkøren der du ønsker at bildet 1)
skal settes inn i brødteksten. 

 
Figur 7-7: Plasser markøren der du ønsker å sette inn bilde, og klikk på ikonet som ser ut som et tre 

 Klikk på knappen med tre-symbol. 2)
Dette åpner et nytt vindu for bildearkivet: 

 
Figur 7-8: Bildearkivet 

 Dersom bildet ikke allerede ligger i bildearkivet, må det lastes opp. 3)
For å laste opp nytt bilde, følg anvisningene i kapittel 7.5: «Laste opp nytt bilde» på side 51 før du går videre til 
neste trinn. 

 Bla eller søk deg frem i bildearkivet for å finne bildet du ønsker å sette inn. 4)
Dersom du er usikker på hvordan du gjør dette, følg anvisningene i kapittel 7.6: «Finne igjen et bilde i 
bildearkivet» på side 53 før du går videre til neste trinn. 
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 Beskjær bildet etter behov. 5)
Dersom bildet ikke er beskåret riktig på forhånd, eller du ønsker å endre størrelse på bildet, kan du følge 
anvisningene i kapittel 7.7: «Beskjære bilde» på side 54. 

NB! Dersom du velger å lagre bildet som en ny versjon (klikke «Lagre som nytt») etter redigeringen, må du sørge 
for at den nye versjonen er markert i bildearkiv-vinduet før du går videre. 

 Med riktig bilde markert, klikk «Neste». 6)

 
Figur 7-9: Sørg for at riktig bilde er markert, og klikk «Neste» 

 Velg størrelse og skriv evt. inn bildetekst. 7)

 
Figur 7-10: Valg for størrelse og bildetekst ved plassering av bilde i brødtekst. Det er mulig du ser andre valg enn det som er vist her 

• Velg variant: avhengig av hvilken størrelse bildet skal ha når det vises i brødteksten kan du velge blant 
forskjellige varianter som vist i A i Figur 7-10 (det kan hende at det du ser på din skjerm avviker fra figuren). 
Når du skal velge variant er det greit å merke seg at: 

o 720 bredde tilsvarer full bredde på tekstspalten i artikkelen, og bilder satt inn i denne størrelsen blir 
veldig dominerende. 

o Det anbefales å velge en variant med bredde-verdi på 390 (tilsvarer «Relatert bilde») eller mindre. 
o Du bør ikke velge «Originalt bilde» med mindre du er sikker på at bildet er mindre enn 720px bredt. 

• Skriv evt. inn bildetekst: dersom du ønsker at det skal vises en bildetekst rett under bildet, skriver du denne 
inn i feltet «Tekst» under overskriften «Legg til bildetekst» (B i Figur 7-10). NB! Per april 2015 skaper 
kombinasjonen av bildetekst og bildevariantene «Originalt bilde» eller «720 bredde» problemer, og bør ikke 
brukes. 
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 Klikk «Lagre og lukk» (C i Figur 7-10) for å sette inn bildet. 8)

 Gjør evt. justeringer på plassering. 9)
Dersom du har satt inn bildet i mindre størrelse enn full spaltebredde, er det mulig å få tilstøtende tekst til å flyte 
enten til venstre eller høyre for bildet. Dette gjør du ved å høyreklikke med musen på bildet, og velge «Sett inn / 
rediger bilde» fra menyen som åpner seg. 

 
Figur 7-11: Høyreklikk på bildet og velg «Sett inn / rediger bilde» fra menyen som dukker opp 

Da åpner det seg et nytt vindu, der du må klikke på fanen «Utseende» (A i Figur 7-12). 

 
Figur 7-12: Velg fanen «Utseende» (A), og still så inn justering (B) og evt. marger (C).  
Forhåndsvisning av justering og marger kan du se til høyre (D) 

• Velg om bildet skal ligge til høyre eller venstre for teksten i feltet «Justering» (B i Figur 7-12). 
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• I feltene «Vertikal avstand» og «Horisontal avstand» (C i Figur 7-12) kan du angi hvor stor avstand (i piksler) 
det skal være mellom bildet og tilstøtende tekst. Du kan se en forhåndsvisning av resultatet i feltet til høyre (D 
i Figur 7-12). 

• Klikk på «Oppdater» (E i Figur 7-12) for å lagre innstillingene. 

 
Figur 7-13: Et venstrejustert bilde satt inn i brødtekstfeltet 

 Husk å klikke «Lagre» i publiseringsskjemaet. 10)
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7.4 Sett inn bilde i høyrespalte 

For en beskrivelse av de forskjellige metodene som finnes for å sette inn bilder, se kapittel 7.1 på side 41. 

Merk at «Relatert bilde» er førstevalget når det gjelder metode for å sette inn bilde i artikkel (spesielt dersom du kun 
har ett bilde til å illustrere artikkelen). Dette er fordi det er «Relatert bilde» som brukes ved visning av artikkelen i 
artikkellister (se Figur 7-2 på side 42). 

For å kunne sette inn et bilde i høyrespalten, må man plassere det i en boks. Før du begynner, sett deg inn i 
fremgangsmåten for å lage bokser i høyrespalten i kapittel 5.2: «Legge til/redigere boks» på side 26. 

 Opprett en ny boks i høyrespalten i den aktuelle artikkelen. 1)
For å opprette en ny boks, følg anvisningene i trinn 1–5 i kapittel 5.2: «Legge til/redigere boks» (starter på side 26) 
og gjør følgende valg: 

• I trinn 3 trenger du kun å: 
o fylle inn en tittel (dette er påkrevd for alle bokser) 
o sette funksjonaliteten på boksen til «Tekstboks»  

• I trinn 5 slår du på avansert visning og velger «Skjul tittel» i feltet «Vis tekst» under overskriften «Design» i 
publiseringsskjemaet (dette skjuler altså tittelen du har angitt for boksen). 

 Klikk på bok-symbolet til høyre for etiketten «Bilde» under overskriften «Design» i 2)
publiseringsskjemaet for boksen. 

 
Figur 7-14: Klikk på bok-symbolet til høyre for etiketten «Bilde» under  
overskriften «Design» i publiseringsskjemaet for boksen 

Ved å klikke på bok-symbolet, vil nytt vindu for bildearkivet åpnes: 

 
Figur 7-15: Bildearkivet 
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 Dersom bildet ikke allerede ligger i bildearkivet, må det lastes opp. 3)
For å laste opp nytt bilde, følg anvisningene i kapittel 7.5: «Laste opp nytt bilde» på side 51 før du går videre til 
neste trinn. 

 Bla eller søk deg frem i bildearkivet for å finne bildet du ønsker å sette inn. 4)
Dersom du er usikker på hvordan du gjør dette, følg anvisningene i kapittel 7.6: «Finne igjen et bilde i 
bildearkivet» på side 53 før du går videre til neste trinn. 

 Beskjær bildet etter behov. 5)
Dersom bildet ikke er beskåret riktig på forhånd, eller du ønsker å endre størrelse på bildet, kan du følge 
anvisningene i kapittel 7.7: «Beskjære bilde» på side 54. 

NB! Dersom du velger å lagre bildet som en ny versjon (klikke «Lagre som nytt») etter redigeringen, må du sørge 
for at den nye versjonen er markert i bildearkiv-vinduet før du går videre. 

 Med riktig bilde markert, klikk «Legg til og lukk». 6)

 
Figur 7-16: Sørg for at riktig bilde er markert, og klikk så «Legg til og lukk» 

Navnet på bildet skal nå vises under bok-symbolet du klikket på i trinn 2. 

 
Figur 7-17: Eksempel på hvordan det ser ut i publiseringsskjemaet for en boks 
når man har satt inn et bilde og oppgitt alternativ tekst 

 Fyll evt. inn alternativ tekst. 7)
Les mer om alternativ tekst på side 42. Feltet «Alternativ tekst» (se Figur 7-17) gir mulighet til å fylle inn en 
alternativ tekst som overstyrer den alternative teksten som er lagret sammen med bildet i bildearkivet. Dersom 
du er usikker på om bildet er lagret med riktig alternativ tekst, bør du fylle ut dette feltet.  

 Husk å klikke «Lagre» i publiseringsskjemaet. 8)
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7.5 Laste opp nytt bilde 

 I vinduet for bildearkivet, klikk på knappen «+ Legg til». 1)
Hvordan du åpner vinduet for bildearkivet, avhenger av hvilken metode du skal bruke for å sette inn bilde. Se 
kapittel 7.2: «Sett inn «Relatert bilde»», 7.3: «Sett inn bilde i brødtekst» eller 7.4: «Sett inn bilde i høyrespalte»: 

 
Figur 7-18: Klikk «+ Legg til» i bildearkiv-vinduet 

Ved å klikke på knappen «+ Legg til», vil følgende skjema for opplasting av bilde åpnes: 

 
Figur 7-19: Skjema for opplasting av bilde til bildearkivet. OBS! Ikke rør valgene under overskriften «Velg varianter», de fylles ut automatisk 
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 Hent frem bildefilen. 2)
Dette gjør du ved å klikke på knappen til høyre for feltet «Filnavn» (nr. 1 i Figur 7-19), for så å hente frem 
bildefilen fra en mappe på din datamaskin (i Figur 7-19 heter knappen «Bla gjennom…», men den kan se 
annerledes ut avhengig av hvilken nettleser du bruker). 

 Velg plassering i bildearkivet. 3)
Klikk på bok-symbolet til høyre for feltet «Mappe» (se nr. 3 i Figur 7-19). Da vil 
et vindu med tittel «Dimensjonsnavigator» åpne seg, og du kan bla i en liste 
med mapper i bildearkivet der du har mulighet til å lagre bildet. Det bør 
plasseres et logisk sted i mappen «Bildearkiv», slik som f.eks. under din 
faggruppe dersom du publiserer for en faggruppe. Det er viktig at du husker 
plasseringen du velger her, for denne skal du bruke når du skal hente frem 
bildet senere. 

Dersom du har lastet opp bilder til bildearkivet tidligere, vil de siste 
plasseringene du har lagret bilder på ligge listet opp i nedtrekksmenyen for 
feltet «Mappe» (nr. 3 i Figur 7-19). Dette er en snarvei for å velge plassering, 
som du kan bruke i stedet for å klikke på bok-symbolet (og finne plasseringen i 
«Dimensjonsnavigator»-vinduet).   

 Fyll inn informasjon om bildet. 4)
• Tittel (nr. 2 i Figur 7-19): Dette er et påkrevd felt, men det blir automatisk utfylt med filnavnet på bildefilen du 

har hentet fra din datamaskin. Tittelen blir brukt for å navngi bildet i bildearkivet, og kan med fordel 
redigeres for å bli mer leservennlig (men det er ikke nødvendig). 

• Copyright/fotograf og beskrivelse: Kan fylles ut dersom det er relevant. Dette er informasjon som ikke vil 
vises på nettsidene, men blir lagret sammen med bildet i bildearkivet. 

• Alternativ tekst (nr. 4 i Figur 7-19): Dette er et påkrevd felt, og angir hvilken alternative tekst som skal lagres 
sammen med bildet i bildearkivet. Les mer om alternativ tekst på side 42. 

 Klikk «Lagre og lukk» for å lagre bildet i bildearkivet. 5)

Figur 7-20: Velg plasseringen der bildet 
skal lagres i bildearkivet i 
«Dimensjonsnavigator»-vinduet 
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7.6 Finne igjen et bilde i bildearkivet 

I bildearkiv-vinduet finnes det to metoder du kan benytte deg av for å finne frem til et bilde: 

 
Figur 7-21: Bla deg frem til bildet i bildearkivet 

• Metode 1: bla deg frem i bildearkivet til der bildet er lagret. 
Til venstre i bildearkiv-vinduet vises en liste med mapper der bildene ligger lagret (nr. 1 i Figur 7-21). Bla deg frem 
til mappen der du valgte å plassere bildet da det ble lastet opp, og finn bildet i feltet til høyre. 

Nederst i vinduet er en verktøylinje med valg for navigering i innholdet i en gitt mappe. Her kan du se hvor mange 
bilder det ligger i mappen totalt (nr. 3 i Figur 7-21), og hvor mange «sider» dette utgjør (nr. 2 i Figur 7-21). Du kan 
så bla deg mellom sidene ved hjelp av knappene med pil-symboler, eller ved å skrive inn et sidetall og trykke 
Enter-tasten på tastaturet. 

 
Figur 7-22: For å søke, velg først mappen du ønsker å søke i til venstre, skriv så inn søkeord og trykk Enter-tasten på tastaturet 

• Metode 2: søke etter bildet i en gitt mappe (inkl. undermapper). 
For å søke må du først markere mappen du ønsker å søke i til venstre i vinduet (f.eks. som nr. 1 i Figur 7-22). For å 
søke i hele bildearkivet må mappen «Bildearkiv» (øverst i listen) være markert. 

Så skriver du inn søkeordet i feltet «Søkestreng» oppe til høyre (nr. 2 i Figur 7-22), og trykker Enter-tasten på 
tastaturet for å vise treff på søket. Du kan bla i søkeresultatet slik som det er beskrevet i punktet for metode 1. 
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7.7 Beskjære bilde 

 Marker bildet du ønsker å beskjære i vinduet for bildearkivet, og klikk på knappen «Rediger bilde». 1)

 
Figur 7-23: Marker bildet du ønsker å beskjære, og klikk knappen «Rediger bilde» 

Dette åpner følgende vindu: 

 
Figur 7-24: Redigeringsvindu for bilde 
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 Beskjær bildet til riktig format. 2)

 
Figur 7-25: Klikk på pilen ved «Angi beskjæringsområde» for å åpne nedtrekksmenyen med forhåndsvalg for størrelse 

• Klikk på den lille pilen ved siden av teksten «Angi beskjæringsområde». 
I listen som åpner seg har du forskjellige valg for formater. Det er mulig at listen du får opp over 
forhåndsdefinerte formater har valg som ser annerledes ut enn i Figur 7-25. 

• Velg det formatet i listen som passer til formålet. 
Formatene angir forholdet mellom bredde og høyde på det ferdig beskårne bildet. Det vanligste formatet 
som brukes ved plassering av bilder på nsf.no er 390x312 (som blir 1:1.25 – «Relatert bilde»/artikkelbilde). 

• Tilpass markeringen (beskjæringsfeltet) som legger seg oppå bildet. 
For å endre størrelsen på beskjæringsfeltet, klikker du og drar i hjørnet av det. 
For å flytte beskjæringsfeltet klikker du i midten og drar med musepekeren. 

 
Figur 7-26:Tilpass markeringen (beskjæringsfeltet) ved å klikke og dra i et av hjørnene. For å utføre beskjæringen, klikk på «Beskjær» (A) 
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Dersom du ønsker å beskjære bildet til en egendefinert størrelse, kan du: 

- klikke på selve teksten «Angi beskjæringsområde» slik at knappen blir aktivert (og «Beskjær»-knappen blir 
grønn). Da har du mulighet til å klikke på bildet og dra for å trekke opp markering/beskjæringsområde på 
frihånd.  

- velge «Angi størrelse…» fra menyen med de forhåndsdefinerte formatene, og skrive inn bredde og høyde (i 
piksler) selv. 

NB! Husk å kontrollere størrelsen som beskrevet i punktet nedenfor! 

• Kontroller at bildet er stort nok. 
Til høyre for knappen «Beskjær» (B i Figur 7-26) kan du se hvor stort bildet vil bli når det er beskåret. Sjekk at 
bredden er større enn minstekravet for den aktuelle bildevarianten du ønsker å bruke. Her er noen generelle 
retningslinjer: 

o «Relatert bilde»: skal være minst 390px bredt, men helst over 720px. 
o Bilde i brødtekst: full bredde på tekstfeltet i en artikkel er 720px. Halve bredden blir da 345px. 
o Bilde i høyrespalte: bredden på høyrespalten er 345px, men bildet kan gjerne være over 720px. 

• Klikk på knappen «Beskjær» (A i Figur 7-26). 

Tips: hvis du angrer på endringene du har gjort på bildet, kan du når som helst klikke på knappen «Tilbakestill» 
øverst til høyre i vinduet (C i Figur 7-26) for å gjenopprette den originale størrelsen på bildet. Merk at knappen 
fjerner alle endringer du har gjort siden du åpnet vinduet, slik at du må begynne evt. beskjæring på nytt. 

 Lagre bildet. 3)

 
Figur 7-27: Du har to valg når du skal lagre det beskårne bildet 

Når du skal lagre bildet har du to valg: 

• «Lagre»: overskriver det opprinnelige bildet i bildearkivet med det nye beskårne bildet. Merk at dersom du 
bruker dette valget, og får behov for å beskjære bildet annerledes senere, må originalbildet må lastes opp til 
bildearkivet på nytt. 

• «Lagre som nytt»: lagrer det nye beskårne bildet som et nytt bilde i bildearkivet (i tillegg til det opprinnelige). 
NB! Dersom du gjør dette valget, må du sørge for at den nye versjonen (og ikke den opprinnelige) er markert 
i bildearkiv-vinduet før du går videre. 
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8. Video 

Det er mulig å legge inn video fra en ekstern videotjeneste (slik som YouTube eller Vimeo) i en artikkel. Det er mulig å 
sette video inn i brødteksten eller i høyrespalten.  

8.1 Sette inn video i brødtekst 

I brødtekst vil videoen fylle hele bredden på tekstspalten i artikkelen (den blir med andre ord relativt stor om du viser 
artikkelen på en vanlig PC-skjerm, mens den skaleres ned på nettbrett og mobil). 

 Åpne publiseringsskjemaet for den aktuelle artikkelen. 1)

 I feltet for brødtekst, sett tekstmarkøren der du ønsker at videoen skal settes inn. 2)
Du bør ha laget et nytt avsnitt i teksten (trykket Enter på tastaturet) for plassering av videoen. 

 
Figur 8-1: Plasser markøren i eget avsnitt i teksten der du ønsker å sette inn videoen, og klikk på knappen «Responsiv video» 

 Klikk på knappen «Responsiv video». 3)
Da vil et vindu tilsvarende dette åpnes: 

 
Figur 8-2: Vindu med felt for å fylle inn koden som henter videoen fra YouTube/Vimeo 

Her er det kun ett felt som skal fylles ut, med kode som må hentes fra nettsiden der videoen er publisert.  

Merk at både kode fra YouTube og Vimeo fungerer, selv om teksten vinduet i Figur 8-2 bare nevner YouTube. 

 Hent «embed-kode» fra YouTube eller Vimeo. 4)
Her vises hvordan dette gjøres anno mars 2015 (dette kan endre seg over tid): 

• Åpne den aktuelle videoen på YouTubes eller Vimeos nettsider.  
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• For YouTube: 

 
Figur 8-3: Slik henter du ut «embed-kode» fra YouTube (per mars 2015) 

I. Klikk på knappen «Del» («Share» på engelsk) under videoavspilleren. 
II. Klikk så på knappen «Innbygg» («Embed» på engelsk). 
III. Marker og kopier koden som dukker opp i feltet. 

• For Vimeo: 
I. Klikk på knappen med papirfly-ikonet («Share») som ligger oppe til høyre på videoen. 

 
Figur 8-4: «Share»-knappen på en video på Vimeo 

II. Som standard (per mars 2015) inneholder «embed-koden» man får fra Vimeo en ekstra tekstlenke som 
settes inn under videoen når man setter den inn i artikkelen på nsf.no. For å unngå dette, må du klikke på 
lenken «+ Show options» ved feltet «Embed» i boksen som dukker opp (se Figur 8-5). Dette vil åpne en del 
avanserte valg nederst i denne boksen. 
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Figur 8-5: Klikk på lenken «+ Show options» i boksen for å åpne avanserte valg 

 
Figur 8-6: Avanserte valg som dukker opp: Sørg for å FJERNE  
krysset i boksen «Show text link underneath this video.» 

III. Fjern krysset i boksen «Show text underneath this video.» i de avanserte valgene (se Figur 8-6).  

Det er også mulig å gjøre andre innstillinger i de avanserte valgene dersom du føler deg sikker på at du vet 
hva du gjør. (Men merk at størrelsen som angis her blir ignorert når du setter videoen inn på nsf.no.) 

IV. Klikk på koden/teksten i feltet med merkelappen «Embed», og kopier denne. 

 
Figur 8-7: Kopier koden i feltet «Embed». 
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 Lim inn koden fra YouTube/Vimeo, og klikk «Sett inn». 5)

 
Figur 8-8: Lim inn «embed-koden» fra YouTube/Vimeo 

Da vil resultatet se omtrent slik ut: 

 
Figur 8-9: Det gule feltet i teksten viser hvor videoen er plassert i brødteksten 

 Husk å klikke «Lagre» i publiseringsskjemaet. 6)

 
Figur 8-10: Eksempel på video satt inn i brødtekst i en artikkel 
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8.2 Sette inn video i boks/høyrespalte 

For å plassere en video i høyrespalten, må denne legges inn i en boks. Sett deg inn i fremgangsmåten for å lage 
bokser i høyrespalten i kapittel 5.2: «Legge til/redigere boks» på side 26. 

 Opprett en ny boks i høyrespalten på siden der du ønsker å legge inn video. 1)
Følg anvisningene i trinn 1–4 i kapittel 5.2: «Legge til/redigere boks» (begynner på side 26). Merk at uansett hva 
du fyller inn av innhold (tittel og ingress) i boksen, er det kun videoen som vil være synlig i høyrespalten så lenge 
«src»-adressen til videoen er satt inn slik som i trinn 4 nedenfor. Men du må velge funksjonaliteten «Tekstboks», 
og evt. sette en rangering på boksen. 

 Hent «src»-adressen fra YouTube eller Vimeo. 2)
Her vises hvordan dette gjøres anno mars 2015 (dette kan endre seg over tid): 

• Åpne den aktuelle videoen på YouTubes eller Vimeos nettsider.  
• For YouTube: 

 
Figur 8-11: Slik henter du ut «src»-adressen fra YouTube (per mars 2015) 

I. Klikk på knappen «Del» («Share» på engelsk) under videoavspilleren. 
II. Klikk så på knappen «Innbygg» («Embed» på engelsk). 
III. I feltet der koden for innbygging («embedding») dukker opp, må du finne frem til teksten «src=». 
IV. Kopier adressen som står mellom anførselstegnene (ikke ta med anførselstegnene).  

• For Vimeo: 
I. Klikk på knappen med papirfly-ikonet («Share») som ligger oppe til høyre på videoen. 

 
Figur 8-12: «Share»-knappen på en video på Vimeo 
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II. I boksen som dukker opp, klikk i feltet med merkelappen «Embed» og kopier koden som dukker opp. 

 
Figur 8-13: Klikk i feltet med merkelappen «Embed», og kopier koden (her markert med blått) 

III. Koden du kopierte i forrige trinn inneholder mer informasjon enn bare «src»-adressen vi er ute etter, og 
må derfor redigeres. Åpne Notisblokk-programmet, Word, eller et annet tekstbehandlingsprogram du har 
tilgjengelig på din datamaskin. 

IV. Lim inn koden fra trinn II og finn frem til teksten «src=» (se Figur 8-14). 
V. Kopier adressen som står mellom anførselstegnene (ikke ta med anførselstegnene). 

 
Figur 8-14: Lim inn koden i et tekstbehandlingsprogram og kopier ut «src»-adressen  
(her er Notisblokk-programmet brukt) 

 Slå på «Avansert visning» i publiseringsskjemaet. 3)

 
Figur 8-15: Slå på «Avansert visning» i publiseringsskjemaet for boksen 
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 Lim inn adressen fra trinn 2 i feltet «Video (src):». 4)
Dette feltet dukker opp under overskriften «Design» i publiseringsskjemaet når «Avansert visning» er aktivert. 

 
Figur 8-16: Lim inn «src»-adressen fra trinn 2 i dette feltet 

 Lagre boksen. 5)
Nå skal videoen dukke opp i høyrespalten. Dersom den ikke dukker opp, dobbeltsjekk at du har limt inn «src»-
adressen nøyaktig slik den er oppgitt hos YouTube/Vimeo i trinn 2 (uten anførselstegnene!). 

 
Figur 8-17: Eksempel på video satt inn i boks i høyrespalte i en artikkel 
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