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Nyheder på siden 

I forbindelse med opstart og kursus for redaktørerne er der fremkommet nogle ønsker og tilpasninger 

af systemet. 

Derfor sender vi dette nyhedsbrev, som beskriver ændringerne. 

 

1.. Menu i venstre side (virker IKKE NU - skal tilpasses!) 

Det er nu muligt at sortere sin menu, det gør man ved at give siderne et nummer, som definere 

rækkefølgen 

- Vi anbefaler at man bruger nummereringen 100-200-300-400-500  

- Da man så kan oprette sider i mellemrummet, eksempelvis 101 (Hvis en side skal placeres 

mellem 100 og 200) 

(se nyt felt i Foreningssider, ”rækkefølge i menu” ) 

 

2.. Links 

Links åbner nu på samme fane 

 

3.. Galleri 

Billedgalleriet er nu animeret, således at billederne kan vises som slideshow.  

 

4.. Videomodul 

Der er kommet et nyt modul som hedder YouTube. Den bruges når man ønsker at lægge en video på 

sin side. Rent praktisk foregår det ved at man uploader videoen til sin egen YouTube-kanal. Herefter 

kopierer man videoens link ind i modulet. Det er op til hver forening at have deres egen YouTube-

kanal.  

 

5.. Navigering MENU side 2 

Problem med navigering er nu løst  

 

6.. Billeder 

Billeder vil nu blive vist i en fast størrelse (Word Press tilpasser) Det er ikke muligt at uploade små 

ikoner til fx Facebook. Det anbefales i stedet at man bruger aflange logoer. 

 

7.. Begivenheder/kalender 

Der er tilføjet en ekstra dimension, så man kan lave en kalender for en ”underafdeling”. Dette er en 

udvidelse for AG. Det betyder at fx Dans kan have sin egen kalender hvor kun de 

nyheder/begivenheder som er tagget med ”Dans” bliver vist. I forhold til kalender tags, så er der nu 

nyt felt under begivenheder navngivet ”Tags” 

 

8.. Kalender forsiden 

Er tilpasset  
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9.. Mobile enheder 

Funktionalitet er optimeret  

 

10.. Skrifttype 

Ændret til en mere ”læsbar” og moderne type: Open Sans 

 

 

Lancering: 

Foretages d. 15. maj. kl. 09.00 i Aulum Fritidscenter 

Invitation følger 

 

 

JP/JBJ 

 

 


