
1.  

2.  

3.  
4.  
5.  
6.  

7.  

13. Flytta på artikel och sida i strukturen
I den här guiden kommer du att lära dig att byta hemmavist på artiklar och sidor så att de "bor" någon annan stans än där
vi skapade dem från början.

Videoguide
Flytta på en artikel
Flytta på en sida
Övningsuppgifter

Videoguide

Flytta på en artikel

Kolla på utsidan i A-Ö-listan och klicka på artikeln Forskningsartikel, notera att den öppnas på sajtens startsida, där
hör den hemma
I Sajtens startsida>Artiklar öppna Forskningsartikel och gå till fliken Avancerat, välj sidan Forskning som Hemsida
istället

Spara
Nu ”bor” artikeln i Forskning istället, kolla på utsidan att den öppnas i sidan Forskning
Det är bra om vi även lägger den på rätt sida på insidan!
Kopiera referens av Forskningsartikel och ta bort den från Sajtens startsida>Artiklar

I Forskning>Artiklar klistra in referensen
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Spara allt

Flytta på en sida

I Tidigare seminarier>Avancerat>Allmänt under rubriken  notera att sidan Seminarier är valdFörälder-sida/site
Redigera sidan och välj istället sidan Om oss som förälder
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Spara
I Seminarier>Undersidor>Undersidor kopiera referens till Tidigare seminarier
Ta sedan bort sidan genom att klicka på det röda krysset

Redigera Om oss>Undersidor>Undersidor och klistra in referensen till Tidigare seminarier
Flytta sidan och lägg den på den plats du vill att den ska ha i menyn
Spara
Uppdatera innehållsträdet och se att Tidigare seminarier nu ligger under Om oss på samma nivå som Seminarier
Kontrollera på utsidan också
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Övningsuppgifter

Skapa en artikel under sidan Seminarier
Lägg in artikeln på löpsedeln för Seminarier (OBS, se till att det ligger flera artiklar på löpsedeln så att de visas i en
lista)
Klicka på artikeln och notera att den öppnas i sin helhet på sidan Seminarier
Redigera artikeln och byt "Hemsida" för den till Tidigare seminarier (en undersida till Seminarier)
På Seminarier på utsidan, klicka på artikeln igen där den listas i löpsedeln och notera att den nu öppnar sig på sidan
Tidigare seminarier
I redaktörsgränssnittet, ta bort artikeln från artikelfliken på Seminarier och lägg in den på artikelfliken på Tidigare
seminarier
Gå in och redigera sidan Tidigare seminarier och byt "Föräldersida" på den till Om oss istället för Seminarier
Ta bort Tidigare seminarier från fliken Undersidor på Seminarier och lägg in den på undersidorfliken på Om oss
istället.
Uppdatera innehållsträdet och se att Tidigare seminarier nu ligger på samma nivå som Seminarier
Kontrollera på utsidan också


