
Manual till Föreningsgluggen 

gluggen.abounderrattelser.fi/wp-admin 

LOGGA IN Användarnamn + lösenord fås av Linda (linda.abrahamsson-thomander@kimitoon.fi) eller 

av Paul på ÅU (paul@aumedia.fi). 

INLÄGG 

Uppe på sidan: Välj +Nytt och inlägg 

I Skapa nytt inlägg: Fyll i rubrik för evenemanget och berätta sedan i rutan nedanför om 

evenemanget. Där kan du också sätta in bilder och länkar.  

Bilder genom att ”Lägg till media”. ”Ladda upp filer”, välj filer, välj bilden, öppna och infoga innehåll. 

Hyperlänk. Markera det ord du vill ha hyperlänken till HÄR. Sök fram hyperlänken på nätet, kopiera 

adressen och klistra in den i hyperlänk-fältet. Om länken går till en annan sajt än Gluggen (ett tidigare 

inlägg) så kryssa i att den ska öppnas i nytt fönster/flik. 

Youtube: Ett Youtube-klipp kan du publicera genom att söka det Youtube, välja dela under klippet, 

kopiera adressen och klistra in den på en egen rad i textrutan i gluggen. 

Under kategorier sätter du det som passar in för ditt evenemang, sätter du inget kryss går det under 

”allmänt”. Tills vidare behöver man inte välja kategori!  

Vi följer upp vad/hur vi vill kategorisera. Kom med kategoriförslag om ni har idéer! 

Under taggar sätts sökord som beskriver evenemanget. (Exempel: marthamöte, kaffebjudning, bulle) 

Under utvald bild kan man ladda upp en bild som kommer ovanför texten. Klicka på ”ange utvald 

bild” och välj filer, välj bilden, öppna och bekräfta med ”ange utvald bild”. Den utvalda bilden 

kommer ovanför rubriken. Bilden kan bra vara en vinjett eller logo för föreningen som kan 

återanvändas. Försök hålla den ganska avlång på liggande led (alltså inte en väldigt hög bild). 

När texten är färdig skrollar du uppåt och kan förhandsgranska inlägget och sedan publicerar du det 

på knappen PUBLICERA.  

Om du vill publicera inlägget ett visst datum klickar du på redigera ovanför publicera knappen. Ändra 

till önskat publiceringsdatum och klockslag. Klicka på OK. Klicka på knappen Tidsinställ. 

Du kan använda dig av sätta till både ett nytt inlägg och ett nytt evenemang i balken uppe på sidan 

och spalten på vänstra sidan. För att komma till startsidan, tryck på Föreningsgluggen uppe till 

vänster och därefter Panel för att få fram den vänstra spalten.  

För att gå och redigera eller radera ett inlägg. Välj Inlägg och Alla inlägg i vänstra spalten. För musen 

på det inlägg du vill ändra eller radera och dessa funktioner kommer fram:  

Redigera | Snabbredigera | Ta bort | Visa 

Efter att du ändrat ett inlägg, välj uppdatera så uppdateras sidan.  

 

EVENEMANG 

Fungerar ganska långt på samma sätt som inlägg. Skillnaden är att det finns några extra tillägg att 

fylla i: 

mailto:linda.abrahamsson-thomander@kimitoon.fi
mailto:paul@aumedia.fi
http://gluggen.abounderrattelser.fi/wp-admin/post.php?post=125&action=edit
http://gluggen.abounderrattelser.fi/wp-admin/edit.php
http://gluggen.abounderrattelser.fi/wp-admin/post.php?post=125&action=trash&_wpnonce=fa7957a7d9
http://gluggen.abounderrattelser.fi/2016/04/unelmien-liikuntapaiva-10-5-2016/


Uppe på sidan: Evenemang  Lägg till evenemang 

Skriv rubrik i översta rutan och sedan text om evenemanget.  

Välj TID OCH DATUM för ditt evenemang 

Om du vet plats och adress så kan du sätta in det så kommer det att synas på en google-maps-karta. 

Välj ARRANGÖR, DIN EGEN FÖRENING 

På ”evenemang hemsida” kan du klistra in en internetadress, om evenemanget har en sådan. 

Taggar och utvald bild fungerar på samma sätt som i ett inlägg. 

Uppe på sidan kan du sedan förhandsgranska evenemanget och sedan publicera det. 

För att gå och redigera eller radera ett inlägg. Välj Evenemang uppe på sidan och redigera 

evenemang. För musen på det inlägg du vill ändra eller radera och dessa funktioner kommer fram:  

Redigera | Snabbredigera | Ta bort | Visa 

Efter att du ändrat ett evenemang, välj uppdatera så uppdateras sidan.  
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