6. Gör en evenemangskalender
I den här guiden skapar vi några evenemang samt en Evenemangssida som listar våra evenemang. Vi skapar också en
"kalender" på startsidan där de fem nästkommande evenemangen visas.Vi går igenom:
Videoguide
Vad är en lista i Polopoly?
Skapa sidan Evenemang med en lista och en publiceringskö
Skapa två evenemang
Håll ordning på din Publiceringskö
Lista evenemang på startsidan
Övningsuppgifter

Videoguide
Vad är en lista i Polopoly?
Innan vi börjar måste vi nog förklara vad vi menar med en "Lista" och en "Publiceringskö".
En Lista i Poloply bestämmer hur artiklarna (i det här fallet) ska visas, t.ex. om artiklarna ska listas med eller utan
tumnagelbild. Listan ansvarar dock inte för att hämta artiklarna som den ska visa, det gör ett annat element som i Polopoly
kallas Publiceringskö. Publiceringskön "söker reda på" alla artiklar som uppfyller vissa kriterier och lägger in dem i listan.
Rent praktiskt innebär detta att du måste skapa flera olika element när du skapar en lista. Du måste skapa en sida där
listan ska ligga, sedan måste du skapa en lista på sidan och i listan måste du skapa en publiceringskö som hämtar
innehållet. (Påminner mig om en rysk docka;--)

Skapa sidan Evenemang med en lista och en publiceringskö
1. I Om oss>Undersidor skapa en Sida och döp den till ”Evenemang”
a. Typ=Avdelningssida
2. Infoga, förhandsgranska, spara
3. På den nyligen skapade sidans löpsedel skapa en Lista och döp den till ”Alla evenemang”

## Visa
namn som titel på listan=true
a. Listtyp=Evenemang
b. Stilmall=Lista

4. Innan du sparar listan ska du skapa en Metadriven publiceringskö (publiceringskön hämtar innehållet till listan)

## Titel="Kö med kategorin evenemang"
a. Innehållstyp=StandardArticle (punkt 1 i bilden nedan)
b. Kategori=Evenemang (punkt 2 i bilden nedan)
5. Spara och infoga publiceringskön

6. Nu kan du se din nya Publiceringskö i listan

7. Infoga
8. Infoga sidan
9. Spara och visa

Skapa två evenemang
Om du förhandsgranskar din nya evenemangssida kommer du att se att den är tom, och det kanske inte är så konstigt för
vi har ju inte skapat några evenemang. Det vi kallar evenemang är egentligen inget annat än en artikel som tilldelas två
extra egenskaper; Artikeln måste tilldelas kategorien "Evenemang" och ett Kalenderdatum:
1. I Om oss>Evenemang>Artiklar, skapa en StandardArticle
OBS! Mallen Lägg till evenemang ska inte användas! (Det är ett formulär för att föreslå evenemang, och detta kan
endast göras av kommunikationsenheten)
2. Fyll i textfält och informationsägare
3. Ange kategori="Evenemang"

3.

4. Ange metadata under fliken Metadata. (Det är viktigt att du anger en publiceringstid.)
5. Under fliken "Utökade funktioner", skapa och lägg till Datum för kalenderhändelse

##
Namn=Ange ett lämpligt namn
a. Startdatum=Klockslag då föredraget börjar
b. Startdatum=Klockslag då föredraget slutar

6.

6. Infoga, infoga
Upprepa och gör ett evenemang till på samma sätt. Om du nu förhandsgranskar sidan Evenemang kommer du att se att
där listas nu två stycken artiklar. ( OBS! Det kan vara fördröjning av uppdatering av listorna.)

Håll ordning på din Publiceringskö
Det kan vara bra att ha publiceringskön lättillgänglig eftersom vi ska använda samma kriterier (alltså samma
publiceringskö) då vi skapar kalenderlistan på startsidan:
1. Gå tillbaka in i listan och kopiera referens till kön

2. I Evenemang>Källor klistra in referensen till kön, så vi vet var den finns, vi behöver den senare

3. Notera att fliken Källor på en sida är till för att skapa och hålla reda på innehållsobjekt av typen publiceringsköer.

Lista evenemang på startsidan
1. I Sajtens startsida>Startsida>Huvudyta>Kalenderyta, skapa en Lista

##
Namn=”De fem kommande evenemangen”
a. Visa namn som titel på listan=true
b. Listtyp=Evenemang
c. Stilmall=Bilder utan ingress
d. Max antal=5
2. Kopiera kön vi skapade tidigare från Evenemang>Källor och klistra in i listan
3. Kopiera sidan Evenemang och klistra in under Länk till mer content

4. Infoga
5. Förhandsgranska och se att vi nu har skapat kalenderytan på startsidan!

6. Klicka på evenemangen och se att de leder till sidan där evenemangen "hör hemma". Testa att klicka på länken
Visa alla evenemang och se att den leder till vår evenemangssida.

Övningsuppgifter
1. Skapa sidan Evenemang under Om oss
2. På löpsedeln på Evenemang, skapa en evenemangslista (Lista med listtyp Evenemang) för alla evenemang
("bilder"/datumlappar ska inte visas)
a. Koppla en metadriven publiceringskö till listan, som plockar upp alla standardartiklar med den lokala
kategorin Evenemang
3. Skapa två evenemang (standardartikel med lokal kategori Evenemang och en "datum för kalenderhändelse"
4. Kontrollera att evenemangen listas på Evenemangssidan på sajten (OBS, det kan vara fördröjning)
5. På din sajts startsida, skapa en evenemangslista i kalenderytan för de fem nästkommande evenemangen
("bilder"/datumlappar ska visas)
a. koppla samma metadrivna publiceringskö som förut till listan
b. Kom ihåg att länka till alla evenemang från listan
6. Kontrollera på utsidan att kalendern syns på sajtens startsida

