MANUAL
Publicering på lagsidor inom
webbplatsen www.kronangsif.se

1. Inloggning från www.kronangsif.se eller www.sportadmin.se

2. Administrera lagets sidor: välj ”Inställningar – hemsida”. Välj därefter
fliken ”Sidor”, se nedan.

3. Exempel lagsidor
Här kan man
- välja att visa eller dölja sidor. På alla befintliga lagsidor är sidan ”gästbok” dold
enligt beslut på ledarkonferensen november 2014. Anledningen är att de inte
kan förhandsgranskas och vi vill inte riskera negativ personkritik och liknande.
- byta namn på sidor. På alla befintliga lagsidor (inför 2015) har sidan ”truppen”
ändrats till ”spelare och ledare” enligt beslut på samma ledarkonferens.
Dessa ändringar görs genom att gå in på sidan genom pennsymbolen till höger.
- ändra ordning på sidorna. Använd pilarna upp och ner. För att webbplatsen
ska vara enhetlig och lätt att navigera inom är det dock önskvärt att inte ändra
ordning på sidorna.
- lägga till nya sidor.

Ovanstående sidor är standard och skapas automatiskt för varje lag.
Övriga flikar under ”Inställningar hemsida” (verksamhet, annonser, design, inställningar) berör
webbplatsen i stort och hanteras av de personer som har övergripande ansvar och fullständiga
administratörsrättigheter.

4. Skapa ny sida/ändra befintlig sida
Här kan man
- byta namn på sidan
- välja om sidan ska vara en undersida till en annan sida, i nedfallande meny
- välja vem som ska kunna se sidan (alla, ledare eller ingen - dölj)

Exempel på sida (medlemsavgifter) som är undersida till annan sida (bli
medlem i Kronängs IF). Man ser att en sida har en undersida genom pilen till
höger om rubriken.

5. Fylla på mer material. När ett lag har sin uppsättning sidor klara görs
redigeringen och nyheter direkt på sidorna. Gå till lagets startsida.
1) Välkomststycket hamnar överst på sidan. Ska vara en allmän text om laget
som håller över tid. Helst utan bild som annars tar för stor del av skärmen.
Detta stycke är frivilligt och kan raderas eller avpubliceras tillfälligt.
2) Nyheterna hamnar i kronologisk ordning därefter.

6. Nyheter.

D.
A.

B.

C.

A. Rubrik måste vara med för att synas i nyhetslistor
B. Bildtext – frivilligt men önskvärt.
C. Nyhetstexten. Möjligheter att använda fetstil, kursiv text, understruken text,
punktlistor mm. Här kan man också infoga länkar (e-post eller webbsida) eller
en tabell. Observera att antal kolumner och rader inte går att ändra i
efterhand. Exempel på tabell:

D. Bilder
Välj från den egna datorn (ladda upp) eller läggs till från redan tidigare
uppladdade bilder i lagets bildbank (välj).

Bilderna lägger sig automatiskt över hela kolumnen men kan placeras till
vänster eller höger och blir då förminskade. De är då klickbara. Exempel:

7. Sidan spelare och ledare.

Här gör man både inställningar för sidan och kan skriva om enskilda spelare.
Deltagare enligt medlemsregistret och den grupp en person ingår i.
A. Anpassa sidan: välj om foton ska visas, välj ordning på spelarna (namn,
nummer eller position), välj om ålder om nummer ska visas eller inte.
Obs! Foton på spelare läggs in i medlemsregistret, inte på hemsidan.
A.
B
A

B.

A.

.

B. Redigera personer: här kan man välja att inte visa en spelare, eller att inte
visa foto på enskilda personer. Även andra uppgifter enligt följande:

8 Övrigt.

Aktiviteterna i högerkolumnen följer med från medlemsregistret. Resultaten i
spelade seriematcher hämtas från Fogis, inklusive lagens logotyper.
Viktigt! Håll medlemsregistret uppdaterat. Uppgifterna visas på lagsidorna.

