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Vejledning: Opret en side 

Disse links kaldes sider (og vises som menupunkter). 

Der er maks. plads til 5 menupunkter på forsiden. 

Resten kan du oprette nedenunder som det, der hedder 

spotbokse. 
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Dette er Sider, som de ser ud i backend. Forside er her sat 

til ’Skjul i menu’, så den bliver ikke vist for de besøgende 

i den øverste menubjælke, før den er klar.

Topmenuen er ikke et menupunkt – den vises som sekun-

dær menu oppe i øverste højre hjørne af siden. 
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Opret side 

Skal du oprette en side i hovedmenuen, skal du 

gøre følgende: 

• Klik på de tre prikker til højre for din si-

des navn.

• Klik på Ny side

• Vælg typen Side (medmindre du laver ny

forside)

• Tast sidens navn (dette kan godt ændres

igen bagefter)

• Vælg, om siden skal publiceres eller ej

med det samme

• Klik på OK

• Din side er nu oprettet uden indhold på.

Skal du oprette en underside til en af siderne i ho-

vedmenuen højreklikker du på siden, den nye 

side skal ligge under og klikker på Ny side og 

gør ellers det samme som ovenfor. 

Se videoguide her: 
https://vimeo.com/516132524/931aab6919
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Her kan du se de muligheder, du har på din nye side. 

Klikker du på Nyt afsnit (1), kan du oprette indhold på siden. Her vil skal du vælge at oprette afsnittet ’Overskrift, tekst og billede’, da den 

giver adgang til at oprette helt normalt tekst og sætte billeder og links osv. ind på siden.  
OBS skal du indlejre indhold er det vigtigt at bruge afsnittet "Indlejret indhold" - ellers overholder siden ikke cookie-bekendtgørelsen.
Klikker du på ’Side’ (2) får du vist de generelle indstillinger for siden. Her kan du: 

• Ændre sidens titel

• Skrive en ’Manchet’ – som er en underskrift på siden

• Vælge en Vignet, som er et ikon til siden ligesom vist her

• Skrive en titel ind under vignetten

• Vælge et billede, der skal være bannerbillede på siden

• OBS - Hvis ikke, der både er en titel og et bannerbillede, vises banneret ikke.

1 2 3 4 
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Klikker du på ’Afsnit’ (3), kan du se indholdet på siden. På illustrationen herover er der endnu ingen afsnit på siden. 

Klikker du på ’Vis side’ (4) får du lov at se et preview /en visning af siden, så du kan se dine eventuelle rettelser. 




