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8. Sajtens startsida
Startsidan innehåller en  med en bild och genvägar, samt flera andra element, några av dem har vi redan skapat. Itoppyta
denna guide går vi igenom följande:

Videoguide
Video i marknadsföringselementet
Flash i marknadsföringselementet
Målgruppsmeny eller genvägar
Puffar och genvägar i högerspalten
Skapa puffar till artiklar i löpsedeln
Övningsuppgifter

Vad har vi gjort tidigare?

Om du har följt denna lathund och gjort tidigare övningar är du väl medveten att vi redan har lagt till två element på
startsidan:  och :Evenemangskalendern Nyhetslistan

Videoguide

Video i marknadsföringselementet

Börja med att välja en film från YouTube genom att gå till Youtube  och sök påhttp://www.youtube.com/
”stockholms universitet”

Gå till  kanalStockholmsunivs
Välj ett klipp
Kopiera URL för klippet

Nu ska du använda denna video på din startsida.
I Sajtens startsida>Startsida>Toppyta>Marknadsföringsyta skapa ett  med namnMarknadsföringselement
”Marknadsföringselement med video”

http://www.youtube.com/watch?v=lXz5UZ22LUM
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Lägg till tidsstyrning på marknadsföringselementet
I marknadsföringselementet klicka på Skapa ny video
!2011-09-09_1501.png|border=1!## Videokälla=Länk till video

klistra in URL
Lägg till tumnagelbild/stillbild i videon. (Tumnagelbild ska ALLTID finnas när man lägger in video, annars
visas bara en svart ruta). OBS! Kom ihåg att marknadsföringsytan på startsidan har fast mått 728x280 px!
Kom ihåg att klicka Ladda upp!



5.  

c.  

d.  
e.  

6.  
7.  

Ange Titel och (om du vill en) Beskrivning
Spara och infoga i marknadsföringselementet

Infoga marknadsföringselementet i toppytan
Förhandsgranska och notera att du nu fått en video på din startsida och en bild som täcker den innan du startat
den så att det ser snyggt ut.
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Spara

Flash i marknadsföringselementet

Marknadsföringselementet kan som sagt innehålla en video, men man kan lika gärna ha en bild eller en flash om man vill.
Här går vi igenom hur du skapar en flash.

I Sajtens startsida>Startsida>Toppyta skapa ett Marknadsföringselement
Ange Namn, och eventuellt Beskrivning, Tidstillstånd och länkar
Klicka på Skapa ny flash
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Ladda upp en flash-fil, den måste ha filändelse .swf. Kom ihåg att klicka på Ladda upp!
Ange storleken, kom ihåg att marknadsföringselementets storlek på startsidan är 728x280 px.
Lägg eventuellt till parametrar och Beskrivning.
Titel måste du ange. Klicka sedan på Spara och infoga.
Spara och infoga även Marknadsföringselementet i Toppytan.
Förhandsgranska och spara och se att flashen syns på utsidan. 

Målgruppsmeny eller genvägar

Vad är skillnaden mellan målgruppsmeny och genvägar?

Som du kan se på din sida finns det ett utrymme till höger om din video. Där kan du lägga in ett av två element: En
 eller . De skapas genom samma typ av Innehållsobjekt. Vad är då skillnaden? Det ser du bäst imålgruppsmeny Genvägar

bilderna nedan:
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. Målgruppsmenyn ska ha korta namn och 4-6 länkar.Målgruppsmenyn har färggranna "boxar" med länkar

.Genvägarna ser ut ungefär som vanliga listor

Skapa standardgenvägar

I Sajtens startsida>Startsida>Toppyta>Målgruppsyta skapa  med titel ”Våra genvägar”Genvägar
!2011-09-09_1541.png|border=1!## Stilmall=standard

Visa rubrik=true
Lägg till fyra  till interna sidor, (Genom att Kopiera referens till en sida och klistra in referensen)Länkar
Infoga
Förhandsgranska



4.  

1.  
2.  

a.  
b.  

Skapa en målgruppsmeny

Ta bort genvägarna "Våra genvägar" från målgruppsytan, vi ska skapa en målgruppsmeny istället
Skapa en till  med titel ”Min Målgruppsmeny”Genvägar

Stilmall=målgruppsmeny
Välj olika färger. Det finns riktlinjer för vilka färger som ska användas, om man har målgruppsanpassade
länkar till  målgrupper som su.se ska man använda  färger och ordning som de. Harexakt samma samma
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man andra målgrupper, eller om länkarna inte är målgruppsanpassade, ska en och samma färg användas till
samma länkar.

Lägg till fyra  till interna sidor, (kopiera från innehållsträdet)Länkar
Infoga
Förhandsgranska
Spara och titta på utsidan
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Puffar och genvägar i högerspalten

I högerspalten (ytan till höger om löpsedeln) ska vi lägga till två puffar och ett antal länkar.

Skapa en puff i högerspalten

I Sajtens startsida>Startsida>Huvudyta>Högerspalt skapa en .Puff/teaser
!2011-09-12_0920.png|border=1!## Titel=Mondopuff

Visa teaser-titel=false
Visa länktext=true
Skriv i länktext ”Mondo, Mina studier & Webmail”
Navigera till , kopiera URL och klistra in som Extern URLhttp://mitt.su.se/
Lägg in en bild i puffen genom att söka fram en befintlig eller skapa en ny
Bilden skalas om så den automatiskt får rätt bredd!
Stil på teaser=1, standard
Färg=(spelar ingen roll eftersom vi valde stilen utan bakgrundsfärg)
Infoga

http://mitt.su.se/
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Förhandsgranska
Spara och visa. Du har nu en puff i högerspalten som länkar till Mondo!
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Skapa ytterligare en puff i högerspalten

Vi vill skapa en till puff i högerspalten, men denna gång vill vi ha en rubrik ovanför puffen.

Följ guiden ovan för att skapa ytterligare en puff men denna gång anger du:
Kategorirubrik="MISSA INTE KEMINS ÅR"
Länktext="" (lämna tom)
Förhandsgranska och spara. Nu har du två puffar i högerspalten.
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Skapa genvägar i högerspalten

I Sajtens startsida>Startsida>Huvudyta>Högerspalt skapa  med titel ”Genvägar i högerspalten”Genvägar
!2011-09-12_0941.png|border=1!## Stilmall=Standard

Visa rubrik=false
Lägg till två , en extern ( ) och en intern ”Våra evenemang” (sidanLänkar www.su.se
Seminarier>Evenemang)

http://www.su.se/
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Infoga
Förhandsgranska

Som du ser ligger Genvägarna överst, men vi vill placera dem under puffarna.
I Sajtens startsida>Startsida>Huvudyta>Högerspalt. Ändra ordning genom att dra i "handtagen"(Två
prickiga sträck till höger om puffen)(Se till att sidan är i redigeringsläge annars syns inte handtagen).
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Spara
Du har nu två puffar och två länkar i din högerspalt!

Skapa puffar till artiklar i löpsedeln
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Din startsida börjar se väldigt bra ut! Nu återstår endast att fylla ut löpsedeln med "Puffar" till två artiklar.

I Sajtens startsida>Startsida>Huvudyta>Löpsedel vill vi klistra in referens till två artiklar
Notera att du måste klistra in referens till artiklar, inte sidor. Navigera därför till Seminarier>Artiklar och kopiera
artikeln till klippboken.

Klistra in referensen på Startsida>Huvudyta>Löpsedel.

Gör samma sak för en valfri annan artikel.
Förhandsgranska
Spara och visa.
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Du är nu helt klar med din startsida! Bra jobbat!

Övningsuppgifter

Lägg till en video i marknadsföringsytan
Skapa ett nytt marknadsföringselement med en flash eller bild
Byt ordning på marknadsföringselementen. Notera att det marknadsföringselement som ligger överst i listan visas i
marknadsföringsytan på sajten
Byt ordning så att videon ligger överst och därmed visas på sajten
Sätt tidstillståndet på videon så att den avpubliceras efter 5 minuter
Kontrollera efter 5 minuter att videon försvinner från marknadsföringsytan på sajten och att bilden/flashen visas
istället.
Lägg till målgruppsanpassade länkar i målgruppsytan
Ta bort de målgruppsanpassade länkarna och lägg till genvägar med standard-utseendet istället
I högerspalten, skapa en puff/teaser med bild och text som leder till sidan Om oss
Skapa en till puff/teaser med olivgrön bakgrund som leder till en extern sida utanför su-domänen (Kom ihåg att den
ska öppnas i ett nytt fönster)
Skapa genvägar i högerspalten med två länkar. En ska leda till en artikel på din sajt och en till en extern sida.
Ändra ordningen på puffarna och länkarna i högerspalten.


