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2. Domänalias och webbalias
Här guiden kommer vi gå igenom följande:

Videoguiden för webbalias
Domänalias för webbplatsen
Hantera webbalias

Videoguiden för webbalias

Domänalias för webbplatsen

För att trafiken ska nå fram till webbplatsen krävs två grundläggande inställningar. För det första måste domänen peka
mot Polopolysystemet i universitetets namnservrar. För det andra måste man i Polopoly knyta den specifika webbadressen
till webbplatsen i fråga.

Som exempel kan nämnas webbplatserna , , . De hör till sammawww.su.se www.su.se/medarbetare www.su.se/english
domän , som av namnservrarna pekas till Polopolyservrarna. I Polopoly hanteras de som separata webbplatser,www.su.se
för vilka man ställt in att domänalias för webbplatserna är , ,http://www.su.se http://www.su.se/medarbetare
respektive .http://www.su.se/english

Följ följande steg för att ställa in domän alias:

Öppna webbplatsen i Polopoly CM.
Öppna fliken .Avancerat / Sajtalias
Tryck på .Redigera
Tryck på  under rubriken .Nytt Virtuella domänalias för denna sajt
Fyll i domänalias under rubriken . Ange en fullständig URL med  i början.Alias http://
Tryck på  direkt under fältet med domänaliaset.Spara
Tryck på .Spara och visa

En webbplats kan ha flera domänalias, men ett markeras som huvudalias. Exempelvis har den centrala engelska
webbplatsen har förutom sitt huvudalias  även domänaliaset .http://www.su.se/english http://www.su.se/English

Hantera webbalias

Webbalias är en teknik för att tillhandahålla adresser som på olika sätt förenklar för webbplatsbesökaren att snabbt hitta
rätt material. Exempelvis är adressen  ett alias som dirigeras om till adressen http://www.su.se/studera

.http://www.su.se/utbildning/studera

Webbalias hanteras per webbplats av huvudredaktören under fliken . Webbalias anges relativtAvancerat / Sajtalias
adressen för webbplatsen (se mer om hanteringen av  ovan). I föregående exempel med adressen domänalias

, så har man under rubriken  lagt in ett alias kallat  som pekarhttp://www.su.se/studera Webbalias i sajten /studera
mot den önskade avdelningen.

Följ följande steg för att lägga upp ett nytt webbalias:

Öppna webbplatsen i Polopoly CM.
Öppna fliken .Avancerat / Sajtalias
Tryck på .Redigera
Tryck på  under rubriken .Nytt Webbalias i sajten
Fyll i webbalias under rubriken .Alias
Välj om destinationen är till en extern ( ) eller intern ( ) adress:URL Innehållsobjekt

För extern adress anges den fullständiga adressen under rubriken .URL
För intern adress klistras en referens till den interna avdelningen in intill rubriken .Innehållsobjekt
Alternativt används knappen  för att lokalisera destinationen.Bläddra...

Tryck på  direkt under webbaliaset.Spara
Tryck på .Spara och visa

Ett webbalias får inte kollidera med namnet på en avdelning i systemet. Sker det så kommer Polopoly i
första hand välja avdelningen när webbplatsbesökaren försöker använda aliaset.
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Riktlinjer för hur webbalias ska utformas och när tillhandahålls av Kommunikationsenheten.


