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Du kan ikke bruge Internet Explorer til at redigere hjemmesiden.  
Husk at åbne siden i enten Chrome ( ), Microsoft Edge, Safari eller Firefox ( ), når du vil redigere! 
 
Du logger ind ved at indtaste URL’en/hjemmesideadressen til hjemmesiden (f.eks. sydbo-greveflex.dk) efterfulgt af /admin: f.eks. sydbo-greveflex.dk/admin 
 
 
 

Hvordan logger jeg ind? 

Trin 2 
Indtast brugernavn og 
adgangskode 

Trin 1 
Skriv /admin efter din hjemmesides adresse. 
Eks: danalund.dk/admin 

Trin 3 
Klik på Sign in 



 
 
 

2 
 

 

Lær din hjemmeside at kende  
Du er nu logget ind, og sådan ser din startside ud 

Klik her for at redigere indholdet på din hjemmeside. 

Klik her for at gå til dit filarkiv. Her lægger du alle filer 
op, der skal vises på din side. Pdf’er, billeder osv. 
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Indhold på siden 

1 2 3 

1 – Hovedmenu 
Her får du adgang til Indhold (din 
hjemmeside) og Filer (dit fil- og billed-
arkiv)  

2 – Navigationsrude (Sider) 
Du bruger navigationsruden til at se 
strukturen på din hjemmeside. Det er 
også her, du opretter og redigerer Sider 
(menupunkter), og opretter og redigerer 
de ønskede afsnit. 
 
 

3 – Indholdsrude (Afsnit) 
Alt i denne rude er selve indholdet til 
hjemmesiden. Her redigerer og tilføjer 
du indhold (tekst, billeder m.m.) til din 
hjemmeside. Det er også her, du redige-
rer indstillinger for dine Sider (menu-
punkter). 
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Sidernes opbygning (ikke forsiden) 

 

Denne menu svarer til det, der hedder Topmenu i redigeringsde-
len. Du kan selv ændre, hvilke sider der skal ligge her – eller om 
der skal linkes til sider, der ligger et andet sted i din sidestruktur. 

Dine 5 menupunkter kaldes Sider. Du kan kun have 5 menupunk-
ter, der dog kan ændres efter jeres behov. Disse fem menupunkter 
svarer til det første niveau i sidetræet i redigeringsdelen. (de aktive 
sider – hvis siden er skjult i menuen, vises den ikke her.) 

Dette er niveau 2 i sidetræet i redigeringsdelen. Altså alle undersi-
derne til en niveau 1-side. Du kan se lige over denne menu, hvor i 
sidetræet, du befinder dig (i brødkrummestien).  
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