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FRONT-END (NETTSIDENE) 

 

Adresse: http://www.fosterhjemsforening.no/akershus/ 

 

http://www.newelement.no/
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BACK-END (ADMINISTRASJONSSYSTEMET) 

 

Adresse for administrasjon: http://www.fosterhjemsforening.no/administrasjon 

 

 
 

KONTROLLPANELET 

 

Dette er det første bildet som møter deg etter at du har logget deg inn. Her ser du en oversikt over antall 

innlegg og sider på nettstedet www.fosterhjemsforening.no, samt hvilken versjon av WordPress som er i 

bruk. 

På venstre side ser du alle valgene du har rettigheter til å administrere:  

 Media (bilder, dokumenter) 

 Sider 

 Profil 

http://www.newelement.no/
http://www.fosterhjemsforening.no/administrasjon
http://www.fosterhjemsforening.no/
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Når du er logget på systemet vil du ha en verktøylinje øverst på selve nettsiden (front-end).  

Her har du snarveie for Rediger side. Ved å klikke på denne går du direkte til redigering av innholdet, 

istedenfor å lete deg frem til siden i administrasjonssystemet (back-end). 

 

 

 

MEDIA 

 

Rutenett viser store bilder 

 

Listevisning med flere detaljer 

http://www.newelement.no/
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Media biblioteket viser en oversikt over alle bilder og filer lastet opp i systemet. Man kan laste opp nye 

filer herfra, men det er mest vanlig å gjøre dette i forbindelse med at man legger inn en fil (bilde, PDF e.l.) 

på en side. 

 

SIDER 

 
 

Under Sider redigerer du sidene du har tilgang til. Klikk på tittelen på siden for å redigere den. 

REDIGERINGSVINDU 

 

1. Tittel: 

Her skriver du tittelen på siden. 

http://www.newelement.no/
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2. Avia Layout bygger:  

Her velger du forskjellige innholdselementer (kolonner, bilde, tekst, knapper osv.). 

3. Innhold:  

Dette feltet brukes til innholdet i artikkelen. I hovedsak vil dette være tekst,  

men det kan også være bilder, video etc. 

4. Forhåndsvisning:  

Klikk her for å se hvordan artikkelen vil vises på nettstedet før du publiserer den. 

5. Oppdater:  

Når du er ferdig og fornøyd med siden, klikker du her for å lagre endringene. 

AVIA LAYOUT BYGGER 

Med Avia Layout Bygger (sidebygger) er det enkelt å sette opp avanserte sider, med tanke på layout, 

grafikk elementer osv. 

Du legger til nye elementer ved å dra et element fra Avia Layout bygger feltet ned til ønsket posisjon i 

Innholds feltet. Du kan også ta tak i et element og flytte det rundt. 

For å endre innholdet i et element klikker du på elementet, og et nytt vindu vil åpnes hvor du gjør 

ønskede endringer (endre tekst, sette inn bilde osv.). 

 

 

http://www.newelement.no/
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De mest bruke funksjonene er: 

LAYOUT ELEMENTS 

 

Disse brukes for å dele opp siden i «kolonner». Husk at størrelsen bør gå opp slik at de til sammen blir en 

hel. F.eks. 1/3 + 1/3 + 1/3. 

 

CONTENT ELEMENTS 

 

Her er det mange muligheter, som nesten må prøves for å se effekten, men de vanligste er markert her:  

Text Block - er det mest brukte elementet, da dette brukes til tekst-innholdet på siden.. 

 

http://www.newelement.no/
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NB! 

Hvis du ikke ser to verktøyrader i dette vinduet, klikker du på knappen Vis/Skjul verktøylinje. 

 

Mange av knappene her er kjent fra f.eks Word, som Bold, Italic og Avsnitt/Overskrifter. 

Hvis du ønsker å legge til en lenke på en tekst, markerer du teksten og klikker på 

knappen Sett inn/rediger lenke. 

Skal du linke til en ekstern side, skriver eller limer du inn adressen i URL feltet. Husk da og huke av for 

«Åpne lenken i nytt vindu/fane. 

 

Skal du linke til en intern side, dvs. en side under www.fosterhjemsforening.no, kan du bla eller søke deg 

frem til siden og klikke på den. URL feltet vil da bli fylt inn automatisk. Du kan også lime inn adressen til 

siden i URL feltet, på samme måte som med ekstern lenke. Husk å ikke huke av for «Åpne lenken i nytt 

vindu/fane» når du lenker til en intern side. 

 

Seperator/Whitespace - brukes til å lage horisontale skiller på siden, eller luft (Whitespace) mellom 

elementer. 

Special Heading - brukes til avanserte overskrifter. 

http://www.newelement.no/
http://www.fosterhjemsforening.no/
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Button – knapp med/uten ikon. 

Promo Box («Call to Action», salgsbanner med tekst og knapp). 

 

MEDIA ELEMENTS 

 

De vanligste elementene er markert: Bilde, Video, Galleri, Google Map 

 

PROFIL 

Under Profil kan du endre dine personlige data og passord. 
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