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Gratulerer med nye nettsider! Sidene er 
utarbeidet for at det skal være enkelt for dere 
å redigere på sidene, samtidig som 
funksjonaliteten er god. Vi håper dere blir godt 
fornøyde med nettsiden. 

Gruppens-/kretsens navn er plassert oppe i 
venstre hjørne. Følgende menypunkter finnes: 

• Forside med informasjonsfelt, kalender- og 
aktueltkarusell

• Om oss med mulighet for menypunkter og 
semesterplan 

• Kalender
• Aktuelt 
• Kontakt oss
• Bli med 
• Søkefunksjon 

Adresser
Gruppene og kretsene får url-adresser av typen 
agder.kmspeider.no
ris.kmspeider.no 

Varianten kmspeider.no/agder kan settes opp om 
dere ønsker det.  

Slik får du gruppa/kretsen på nett
(Du kan se bort fra dette punktet om  
dere allerede er på nett)   

1. Velg ut en person som skal være kontakt/web-
master for gruppen/kretsen. Send deretter en 
e-post til ragnhild@kmspeider.no. Det er viktig 
at kretsen eller gruppa gir beskjed til forbund-
skontoret dersom kontaktperson endres.  

2. Deretter vil du få tilsendt brukernavn og  
passord til publiseringsløsningen.  

3. Gå til kmspeider.no/corepublish og skriv inn 
brukernavn og passord. Sett opp sidene slik du 
vil ha dem. Siden inneholder i utgangspunktet 
en del testartikler, disse må slettes/endres et-
terhvert som du legger inn innhold. 
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Support og spørsmål

Denne veiledningen gir svar på mye, 
men det kan selvfølgelig dukke opp 
spørsmål likevel. 

Hvis det er ting som ikke virker eller 
det er ting du lurer på send epost til  
ragnhild@kmspeider.no, eller ring
916 85 616 (kl. 9-15). 

Ta gjerne kontakt med oss om det er 
ting dere lurer på, eller om dere 
ønsker noe videre veiledning. 
Vi hjelper deg gjerne! 
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CorePublish  

Gruppene/kretsene administrerer sine egne 
nettsider gjennom CorePublish som leveres 
av CoreTrek. Denne serveren finner du på 
www.kmspeider.no/corepublish. For å logge 
inn på portalserveren må du bruke det bruk-
ernavnet og passordet du har fått tilsendt.  

Når du logger inn, vil du se alternativene 
innhold, filer og admin til venstre i menyen. 
Menyen på nettsidene er bygget opp som et 
mappesystem. 

Ved å klikke på pilen ved siden av en 
mappe, i menyen til venstre, får du se  
undermappene i denne. Ved å klikke direkte 
på mappen, får du opp alle artiklene i den. 
I mappen med gruppen eller kretsens navn 
finner du i utgangspunktet syv mapper: 
Meny, forside, om oss, aktuelt, kontakt oss, 
bli med og søk (og sidebunn). De fleste av 
disse mappene svarer til et menypunkt på 
nettsidene slik de vises for brukerne. TIPS:  

Når du jobber med nettsidene, kan det 
være lurt å ha to vinduer eller tabs/faner 
åpne i nettleseren din; ett der du jobber i 
corepublish, og ett der du ser resultatene 
av det du gjør på gruppas/kretsens side 
(gruppenavn.kmspeider.no). 

Når du logger inn, vil du se 
alternativene innhold, filer 
og admin til venstre i 
menyen. Menyen på nett-
sidene er bygget opp som 
et mappesystem. 

Ved å klikke på det pilen 
ved siden av en mappe, i 
menyen til venstre, får du se 
undermappene i denne.

VIKTIG - LES DETTE!  

Vi har valgt at du som bruker skal ha tilgang 
på så mye som mulig av funksjonalitet i  
systemet. Blant annet har du tilgang på maler  
(kategorivisningsmaler) som brukes på nett-
sidene. Det er viktig at du ikke endrer i disse 
malene, da det kan få uheldige konsekvensker 
ikke bare på din side, men på alle krets- og 
gruppesider, samt på forbundets hovedside. 

Dersom du har ønsker til endringer på din 
side, eller i malen, kan du sende en e-post til 
ragnhild@kmspeider.no så hjelper vi deg og 
tilpasser så langt det er mulig.  
 

! 
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1. Forside

Forsiden inneholder i utgangspunktet tre elementer: 
 
1. Beskrivende tekst om kretsen/gruppen
For å endre teksten her klikker du på mappen [Forside] og velger artikkelen som ligger i mappen. 
Tittelen på artikkelen blir tittelen på forsiden. Du kan også legge inn bilde her. Du kan velge å legge 
inn et bilde som toppbilde eller du kan legge bildet inn i artikkelen.   

Merk: Det er kun hovedartikkelen som vil vise. Dersom du legger inn flere artikler i forside-mappen 
må du sette ønsket artikkel som hovedartikkel. Det gjør du ved å klikke på den blå pilen ved siden 
av artikkelen og velge “sett som hovedartikkel”. Hovedartikkelen vil i mappen vises i fetskift. 
 
2. Kalenderkarusell
Denne henter ut arrangementer fra kalendermappen. Arrangementene sorteres etter  
førstkommende. 
 
Spørsmål
Vi ønsker ikke å ha kalenderkarusell på vår forside. Kan denne fjernes? 
Ja, send en mail til ragnhild@kmspeider.no så ordner vi det. 

3. Nyhetskarusell
Denne henter ut nyheter fra aktueltmappen. 

Spørsmål
Vi ønsker ikke å ha nyhetskarusell på vår forside. Kan denne fjernes? 
Ja, send en mail til ragnhild@kmspeider.no så ordner vi det.

lillehammer.kmspeider.no: bilde inni artikkel. 

ris.kmspeider.no: bilde som toppbilde.
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2. Artikler

• For å lage en ny artikkel klikker du på mappen du vil den skal ligge under. 
• Klikk deretter på [lag ny artikkel]. 
• Du skal nå velge innholdsmal. Velg [Artikkel (Artikkel for vanlig innhold, med WYSIWYG-editor, 

lenkesamling, dokumenter og galleri)]. Trykk på opprett. 
• Skriv inn overskrift, ingress og brødtekst.
• Du kan legge til miniatyrbilde i artikkelen hvis du vil. Miniatyrbildet skal helst være 300 px x 

200 px (px = pixler) for best visning. Du skal nå velge filvariant. Velg [Miniatyrbilde]. Miniatyr-
bildet vises f.eks på utlistingen av aktuelt, men ikke på en vanlig hovedartikkel. 

• Du kan legge til toppbilde i artikkelen (vises over artikkelen) Bruk toppbilde og ikke toppbilde 
old. Toppbildet skal helst være 1400 px x 514 px for best visning. Du skal nå velge filvariant. 
Velg [Billboard] for toppbilde.

• Det er to måter å sette inn bilder i artikkelen på. Enten ved å først laste bildene opp i filarkivet, 
det lønner seg ofte hvis du skal laste opp flere bilder til artikkelen. Eller du kan laste opp et 
enkeltbilde direkte mens du arbeider i artikkelen. 

• Bilder i selve artikkelen legges til ved å trykke på bildeikonet. Knappen ligger i verktøylinja og  
er et lite bilde av fjell og en sol.  

• Lenker legger du til ved å merke tekst/ord eller bilder og trykke på ikonet med kjetting. 
• Du kan også legge til lenker og ressurser under teksteditoren. 
• Husk å trykke [lagre] eller [lagre og avslutt].  

 

3. Semesterplan 
• Semesterplanen er lagt opp som en fastlagt tabell inne i artikkelen. 
• Dersom du ønsker å opprette flere semesterplaner oppretter du først en ny underkategori når du 

står på semesterplan, som du gir navn (navnet blir menypunktet under semesterplan).
• Gå inn i en mappe med en semesterplan. På artikkelen, under handlinger, kan du velge kopier 

artikkel. Velg å legge den i mappen du opprettet.
• For å gjøre endringer i semesterplanen går du inn i artikkelen og dobbeltklikker på tabellvisnin-

gen inne i [tekst]. Du kan nå slette og skrive inn det du ønsker. Hvis du f.eks. ønsker å fete ut 
noe huker du av for [Bruk WYSIWYG-editoren til å redigere tabell-celler]. 

• Skriver du inn tekst under eller over tabellene vil det vises som vanlig tekst. 
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4. Kalender 
Menypunktet “Kalender” er tenkt å inneholde en liste over aktuelle hendelser i gruppa/kretsen 
fremover. Når du klikker på menypunktet “Kalender” på gruppens nettside, får du opp en opplisting 
av artiklene. 

• For å opprette et nytt arrangement i kalenderen velger du mappen som heter kalender. 
• Trykk på [lag ny artikkel].
• På innholdsmal velger du [Arrangement].
• Skriv inn overskrift (navn på arrangementet) og ingress. Du kan også skrive inn arbeidstittel om 

du ønsker. Arbeidstittel vil ikke vises på den publiserte nettsiden. 
• Legg til miniatyrbildet (dette vil vise på oversikten av kalenderen). Miniatyrbildet skal helst være 

300 px x 200 px (px = pixler) for best visning. 
• Legg til aktivitetsinformasjon (dato/sted).
• Legg til toppbilde. Dette vises øverst når du går inn på arrangementet. Toppbildet skal helst 

være 1400 px x 514 px for best visning. Du skal nå velge filvariant. Velg [Billboard] for topp-
bilde.

• Hvis du vil kan du legge til arrangør, pris og alderstrinn. 
• [Viktig informasjon] vises som et utropstegn på den fargede linjen i toppen. Her kan du f.eks 

legge til påmeldingsinformasjon. 
• Legg til tekst om arrangementet. 
• Husk å lagre. 
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5. Aktuelt, kontakt oss og bli med 
Disse tre menypunktene redigeres som en vanlig artikkel. Se punkt 2, artikkel.  

6. Flytte artikler og kategorier (mapper) 
Dersom du ønsker å flytte artikler til en annen kategori (mappe) går du inn i mappen hvor artikkelen 
du ønsker å flytte ligge. Ved siden av artikkelen er står det valg. Trykk på den blå pilen og valg plas-
sering. Nå kan du velge hvor du ønsker å legge artikkelen (hovedmappe). 

For å flytte en kategori (mappe) eller underkategori velger du mappe i venstremenyen og drar- slip-
per den til ønsket plassering. 

9. Legge til undermenypunkt
For å få et nytt undermenypunkt velger du den mappen du  
ønsker å ha en ny mappe under. Deretter klikker du på  
[Lag underkategori]. 

7. Tidsbegrensning
Noen artikler har en tidsbegrenset interesse. Det ser ikke så bra 
ut om ”Meld deg på kretsleir” fortsatt ligger ute  to måneder 
etter at kretsleiren er over. Heldigvis går det an å sette 
automatisk tidsbegrensning på artikler du legger ut: 

1. Inne på artikklen har du en boks til høyre hvor det strår  
status. 

2. Under [forbli pulisert] velger du bruk datostyring. 
3. Skriv inn- og utløpsdato (dagene da  artikkelen skal  

”dukke opp” og ”forsvinne”). 

8. Krysspublisering
En artikkel kan godt vises mer enn ett sted på sidene. 

Slik krysspubliserer du:
• Trykk  på artiklen du vil krysspublisere.
• Klikk på fanen [plassering].
• Under overskriften [Tilleggskategorier] velger du  

[Velg kategorier] hvor du vil at den skal krysspubliseres. 
• Trykk [lagre]. 
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10. Filer 

Filarkivet
Alle filer du skal bruke på nettsidene, enten det er bilder du skal legge i fotoalbumet, sette 
inn i artikler eller møtereferater som skal kunne lastes ned, må lastes opp i filarkivet først.  
De kan ligge rett i filarkivet, eller i en undermappe som du oppretter slik:

• Klikk på [filer] og deretter på mappen med gruppas/kretsens navn (filarkivet).
• Velg [lag undermappe] øverst.
• Skriv inn navnet mappen skal ha, f.eks: ”Møtereferater”, ”bilder” eller lignende.
• Trykk [lagre].

Slik laster du opp filer
1. Åpne filmappen du vil laste opp til.
2. Velg [last opp fil her] øverst.
3. Trykk på knappen [Velg fil(er)]. Du får nå opp et vindu der du kan søke gjennom din egen  

datamaskin.
4. Velg filen eller filene du ønsker å laste opp, og trykk [start opplasting]. 
5. Trykk  [lagre].
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Endres ved å trykke på  
menypunktet sidebunn og 
så velge artikkel bunntekst. 

11. Sidebunn  

Sidebunnen (eller footer) er det grå informasjonsfeltet nederst på siden. Her har du mulighet til å 
endre en del ting. Sidebunnen er delt i tre kolonner. 

Kontaktkolonnen helt til venstre (bunntekst): 
For å endre teksten her velger du menypunktet 
sidebunn og artikkelen bunntekst. 
Fyll så inn de relaterte feltene inni artikkelen. 

 
Kolonnen i midten og høyre (meny 1 og 2):  
Kolonnen i midten og til høyre består av lenker.  
Under meny 1 og meny 2 ligger det noen mapper. 
Hver mappe tilsvarer lenken i sidebunnen. 

Ønsker du å endre navnet på en lenke? Velg mappen du vil endre og skriv inn nytt navn.  
For å gjøre den til en lenke eller endre lenke: Klikk på mappen og velg [URL og lenker]. Her velger 
du [Lenker til kategorien videresender brukeren til en annen URL]. Skriv inn den adressen du  
ønsker lenken skal gå til. Mappen vil da få et lite kjettingsymbol ved siden av seg.  

Du kan legge til flere lenker ved å legge til mapper/underkategorier under meny 1 og 2.  
 
Dersom mappen er gjennomsiktig inni corepublish betyr det at den ikke er publisert og ikke vises 
på nettsiden. For å gjøre denne synlig klikker du på mappen og velger [Egenskaper].  
Under [Publisert] velger du [Kategorien er publisert og tilgjengelig på nettstedet]. 

Disse tilsvarer Sidebunn/
Meny 1. Hver linje tilsvarer 
en mappe under meny 1.  

Disse tilsvarer Sidebunn/
Meny 2. Hver linje tilsvarer 
en mappe under meny 2.  


