
Om bloggen – så här gör du

Registrera dig:
Om du inte har registrerat dig så är detta det första du måste göra; fyll i användarnamn, 
lösenord och epost-adress och skicka detta. Du kommer att få ett svar till den epost-
adress du angav och i mailet finns en klickbar länk; klicka på denna och registreringen är 
fullbordad. Och nu kan du logga in dig på bloggen.

Logga in:
När du är registrerad som medlem av bloggen så loggar du in med ditt användarnam och 
ditt lösenord. Nu kommer du till välkomstsidan.

Hämta bild:
Om du vill använda bilder eller film i din artikel så måste dessa först finnas i
”Mediebiblioteket” eller laddas upp från din dator. För att hämta bild från din dator klickar 
du på ”Lägg till media”.

Du får nu ett formulär där du kan söka efter media i din dator. Ladda upp bilden eller filmen
till bildarkivet resp filmarkivet genom att klicka på ”kör”.

Du får nu se bilden i bildarkivet och du får nu reda på att det skapats en miniatyr. 
(Miniatyren har en bredd på 300 pixels) 

Skriv en artikel:
1 Klicka på ”Ny artikel” så får du upp ett artikelformulär.

2 Registrera en rubrik för artikeln.

3 Klicka på inga kategorier; du får nu upp de kategorier som det är möjligt att använda, välj
den som passar dig bäst.

4 Registrera artikeltext, du kan antingen skriva in texten eller kopiera in texten.

5 Hämta ev bilder från bildarkivet genom att klicka på den färgade knappen i 
verktygsraden. Du får nu upp samtliga bilder i bildarkivet, välj bild genom att dubbelklicka 
mitt på bilden.

Du får nu ett val där du bestämmer om bilden i artikeln ska visas som miniatyr eller i 
originalstorlek.

Du får sedan ett val om bilden ska visas på egen rad,eller vänster/höger-justeras. Om du 
valt originalstorleken (större bredd än 300 pixels) så bör du välja egen rad.

I kommentars-fältet kan du skriva in en text som kommer att läggas under bilden.

Klicka på ”klar” och du ser bilden i artikeln

Innan du sparar artikeln har du möjlighet att förhandsgranska, när du sparat artikeln så 
finns den också på bloggens framsida.

Logga ut dig genom att klicka på utpilen längst upp till höger.




