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1. Login på redaktørside  

District- og Area webmasters logger ind på de respektive adresser: 

zontadistrict13.com/wp-admin 

zonta.dk/wp-admin 

zonta.lt/wp-admin 

zonta.is/wp-admin 

zontanorge.org/wp-admin 

Klub webmasters logger ind på tilsvarende adresser men med deres klubnavn foran, fx sådan 

esbjerg.zonta.dk/wp-admin  

og 

kbh-ii.zonta.dk/wp-admin  
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2. Første login som redaktør 

Når du bliver oprettet som redaktør vil du modtage en mail som nedenstående:

 

Følgende billede kommer frem: 

 

Skriv brugernavn og adgangskode op. Så du kan huske dem.  
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Klik på Log ind. Følgende billede kommer frem:

 

Indtast det password og login, der stod på den første side, der kom frem 

 

Klik log ind 

Følgende billede kommer frem: 

 

Det er kontrolpanelet til det site, som du nu er redaktør af. 
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Hvis du gerne vil ændre dit password til et, som du kan huske, så klik Profil. Her kan du opdaterer din profil 

og bl.a. vælge password. Scroll ned i bunden af siden for at vælge dit eget password. 

   

 

De to ovenstående skærmdumps er et skærmbillede på din computer. 

Klik på generer password. 

Følgende billede vises. Marker det automatisk dannede password med din mus og klik ”delete” på dit 

tastatur. Indtast herefter det password, som du ønsker at anvende fremover.  Når du har gjort det. Så klik 

”Skjul”. 



6 
 

 

 

Sådan ser dit skærmbillede ud nu: 

 

Klik ”Opdater profil” – nu er dit nye password, som du skal bruge fremover ved log in, aktivt. 
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3. Login fremover 

 

Indtast dit brugernavn eller mailadresse og adgangskode og klik på login. 

Hvis du har adgang til flere sider – fx area og klubsider, vil du blive bedt om at gentage login, hver gang nu 

går ind på en ny klub. 
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4. Ændring af login oplysninger 

Du har mulighed for at ændre det login, som du har fået tildelt til et, du selv vælger. 

 

Klik på ”Profil” og klik ”Generer adgangskode”.  

 

Systemet danner selv en kode. Slet den og indsæt den kode, du gerne vil have. Skriv den ned og gem den, 

så du kan huske den til senere. Tryk enter på tastaturet. Og din nye kode er gemt. Fortryder du, så klik på 

”Annuller”. 

Din adgangskode er ikke synlig for andre. Hvis du glemmer den, kan du ikke få den oplyst, men må, når du 

ønsker at logge ind, klikke på ”Glemt kode” – systemet vil så danne en ny kode, som sendes til den 

mailadresse, du er oprettet med. Du skal så bekræfte den.  
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5. Hovedmenu til redigering – indgangsbilledet: 

Når du har logget ind får du følgende billede op: 

 

I venstre kolonne ser du redigeringsmenuen  

 

I øverste venstre hjørne står der ”mine websteder” hold musen ind over den, og du vil få vist de sider, du 

har adgang til. Er du klubredaktør, vil du kun få vist din klub, er du area-redaktør, vil du få vist area og alle 

klubber i area. 
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Er du klubredaktør, har du ikke brug for at gå ind og kigge på ”mine websteder”. Når du har logget ind, vil 

du helt automatisk være på din klubs redigeringssite. 

 

I redigeringsmodulet i venstre kolonne finder du de punkter, som du har brug for at redigere: Det er News, 

Events, Medier, Sider, Presse og Navigation. 
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6. Redigering af sider 

Redigering 

 

 Lad musen pege på sider. Ud for sider vises nu: Alle sider og Tilføj ny. Placer musen på ”Alle sider” og klik 

 

Nu vises en liste over alle de sider, som er under den pågældende hovedside (district, area eller klub). Det 

vil sige, alle de punkter, der hører under fx et area eller en klub.  
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Peg med musen på den side, du ønsker at redigere, fx Projekter - klik på rediger. 

 

Du får nu redigeringssiden frem. Den ser sådan her ud: 

 

Har du brug for flere redigeringsmuligder, så klik på tastaturet.  
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I midterfeltet indsætter du din tekst, billeder og links. Du kan skrive direkte ind, eller du kan copy/paste 

tekst ind fra fx et word dokument.  

Du redigerer principielt præcist, som var det et word-dokument. ”Afsnit” skal du bruge, hvis du ønsker at 

indsætte en overskrift.  

Hovedoverskriften på siden vil altid være selve sidens titel – her Projekter.  Hvis du ønsker at have fx en 

yderligere overskrift skriver du den ind i tekstfeltet og kan vælge fx overskrift 2 til overskriften. Almindelig 

tekst skrives altid med ”Afsnit”. 

Formatering 

Hvis du kopierer tekst ind fra et manuskript, vil systemet normalt automatisk vælge den font, som skal 

bruges. Hvis den, efter du har opdateret siden, ser anderledes ud end de øvrige sider, så gå tilbage til 

redigeringssiden. Marker teksten med musen og vælg ”fjern formatering” og opdater siden.  
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7. Kort appetizer tekst med ”læs mere” mulighed. 

Som det ses på forsiden af Area 01 

Skriv den tekst, du ønsker skal være synlig. Skriv derefter følgende kodelinje for at få ”mere” frem. 

[expand title="Læs mere" swaptitle="Læs mindre"] 

Skriv resten af teksten, og skriv følgende kodelinje for at få ”mindre” frem. 

[/expand] 

 

8. Enkelt linjeafstand 

Ønsker du enkelt linjeafstand, så hold tasten ”Shift” nede og tryk ”enter”. 
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9. Links 

 

Ønsker du at indsætte et link, skal du markere teksten, som der skal linkes fra og klikke på ikonet i 

værktøjslinjen. Så får du dette skærmbillede frem: 

 

Skriv URL adressen i feltet – kopier den eventuelt fra den side, du vil linke til først, så du kan copy/paste den 

ind. Klik på det lille tandhjul i højre side af feltet. Så får du denne side frem: 
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Vi anbefaler, at du klikker i feltet ”Åbn link i en ny fane”. Derved undgår du, at læseren ”forsvinder fra dit 

site” men blot får linket åbnet i en ny fane, og dermed let kan komme tilbage til dit site. Klik ”Tilføj link” – 

og dit link er tilføjet.    
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10.  At indsætte link på en mail i teksten: 

 

Indsæt link for at gøre en mailadresse aktiv. Marker mailadressen med musen og klik på link-ikonet. 

Mailadressen vil automatisk stå i linkfeltet. Klik i feltet til højre i boksen ”link-indstillinger” og klik i åbn i nyt 

vindue.  

Klik opdater, før du forlader siden. 
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11.  Højre spalte i sidens redigeringsmodul 

 

 

(De to skærmdumps udgør ét skærmbillede) 

I højre side har du mulighed for at redigere sidens kolonner og for at fremhæve et billede.  

12.  At tilføje en kolonne 

Du har mulighed for at tilføje en kolonne i henholdsvis venstre og højre side af det side, som du redigerer. 

Du kan tilføje enten en grå, en rød eller en uden farve kolonne i henholdsvis venstre og højre side.  Klik på 

pilen i feltet under skabelon og vælg, hvilken skabelon, du vil have. 

Når du har valgt vil der blive dannet et nyt redigeringsfelt under det, du allerede har. Her indsætter du dit 

indhold (tekst, billeder, links). 
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13.  At vælge et aflangt billede i toppen af sitet, som dækker hele kolonnebredden 

Ønsker du at have et aflangt billede, som dækker hele kolonnen i toppen af din tekst (som det er på alle 

klub-indgangssider). Så klikker du på ”Vælg udvalgt billede”.  

Du får dette billede vist: 

 

 

Her er der to muligheder. Den vælger automatisk den ene – nemlig ”Upload filer”. Hvis du klikker på Vælg 

filer, vil du få mulighed for at vælge billeder fra din computer, som du kan uploade og anvende. 

Eller hvis du allerede har uploadet et billede, så klik på mediebibliotek og vælg det billede, du ønsker.  

Når du har valgt billedet, klikker du på ”Vælg udvalgt billede”. Det vil herefter placere sig automatisk på den 

side, hvor du har ønsket det.  Aflange topbilleder skal være 865 x 245 i bredde x højde. 

Læs mere om billeder inkl. redigering under indsættelse af billeder og dokumenter. 
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14.  Indsættelse af billeder  

Når du vil indsætte et billede placerer du curseren, der hvor billedet skal indsættes. Her har vi indsat 

billeder i venstre kolonnen på sitet. 

Dokumenter og billeder må maks. fylde 10 MB til upload. Men vi anbefaler, at du gemmer dem i mindre 

opløsning – så de fylder mindre – gerne maks. 1 MB. Dette af hensyn til sitets hurtighed og dermed 

brugervenlighed. 

   

Klik på tilføj medier for at indsætte et billede. 

 

Dette billede kommer frem. Hvis dit billede allerede ligger i mediebiblioteket, vælger du billedet ved at 

klikke på det.  
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Hvis ikke det ligger der, klikker du på Upload filer, du vil herefter få dette billede på din skærm: 

 

Klik på ”Vælg filer” så får du vist din pc’s arkiv og kan vælge det billede, du vil have uploadet. 

Når du har billedet uploadet i dit mediearkiv og valgt hvilket du vil bruge – det gør du ved at klikke på det, 

så får du nedenstående billede frem.  

 

Her har du mulighed for at redigere billedet, hvis du gerne vil have det i en anden størrelse. Klik på rediger. 

Du har også ude i højre kolonnen mulighed for at tilknytte en billedtekst til billedet, hvis du ønsker det. Tryk 

”indsæt på siden”, og billedet vil komme på siden, hvor du har bestemt det.  
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Du kan også vælge at indsætte billedet og redigere det bagefter. Det gør du ved at klikke på det indsatte 

billede og ændre i størrelsesforhold. Du kan også blot med musen ”trække” i den lille sorte firkant i et af 

billedets hjørner. Hvis du har en række af billeder, der skal være lige store. Så kan du ved at klikke på i 

blyantsikonet på billedet få et billede frem, hvor størrelsen er angivet. Dermed kan du vælge samme 

størrelse til øvrige billeder på siden. 

På nøjagtig samme måde kan du indsætte dokumenter, fx en pdf på siden. Men du kan også vælge at 

indsætte et dokument som link til en tekst. 
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15.  Indsæt galleri 

Du kan indsætte et galleri af billeder på en side. 

 

Klik på ”tilføj medier” ovennævnte billede vises. Klik på ”Opret Galleri”. 

 

Dette billede vises. Klik på de billeder, du ønsker oprettet i galleriet og klik på ”Opret nyt galleri”. 



24 
 

 

Dette billede vises. Vælg antal billeder pr. kolonne. Klik ”Indsæt galleri”. Opdater side og dit billedgalleri er 

klar. 
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16.  Indsæt et dokument som link i en tekst 

Gå i mediearkiv og find eller upload det dokument, som du ønsker at linke til. 

 

 

Marker dokumentet ved at klikke på det. Kopier URL adressen ude i højre kolonne. 

 

Marker den tekst, hvor linket skal være. Vælg indsæt link og copy/paste linket ind i feltet. Klik på tandhjulet 

i højre side af linkboksen. Vælg åbn link i ny side. Og vælg ”Tilføj link”. Så ligger dokumentet som et link 

under den tekst, du har valgt. 
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17.  Opdater 

Husk, når du har lavet rettelser på en side, at vælge ”Opdater”, før du forlader sitet. 

 

Når du har redigeret en side og valgt ”Opdater” får du mulighed for at se siden, som du har opdateret – klik 

på ”Se side”. 

Siden kommer frem: 
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Skal du redigere flere sider, kan du nu blot vælge den side, du ønsker at redigere ved at klikke på 

menupunktet i menubjælken. Ved klik på det valgte menupunkt kommer du ind på siden – og der er et lille 

”Edit” felt nederst på siden. Ved klik på det, kommer du direkte over på redigeringssiden.  

 

 

18.  Fortryd rettelser 

Hvis du fortryder en rettelse på siden, efter du har trykket opdater. Eller kommer til at slette en side ved en 

fejl. Så har du mulighed for at slette dine rettelser.  
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19.  Tilføj ny side 

 

Ønsker du at tilføje en underside til fx set og sket, så klik på ”Tilføj ny” under sider i venstre margin. 

Du får nu en ny side frem, som du redigerer ganske som andre sider. 

 

Husk at markere hvilket menupunkt, den hører ind under fx ”Set og sket”. For at publicere den på sitet - læs 

her i brugervejledningen under ”Menustyring”. 
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20.  Menustyring 

Har du oprettet en ny side fx under ”Set og sket”, skal den tilføjes menuen, før den er synlig. 

 

Klik på Navigation i venstre spalte. 

 

 

Alle oprettede sider er nu synlige i feltets venstre spalte. Klik i feltet udfor den side, som du ønsker at 

medtage i menuen. Og Klik ”Tilføj til menu”. Menupunktet er nu oprettet i menuen. 
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For at få placeret menupunktet rigtigt, placerer du musen på det menupunkt, som du ønsker at flytte. Hold 

musen nede og træk menupunktet op under det menupunkt, hvor du ønsker, det skal ligge fx ”Set og Sket. 

Klik ”Gem menu”. Siden vises nu på sitet under det valgte punkt. 
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21.  Medier 

    

Sådan ser billedet ud, når du klikker på Medier. Du får vist dit mediebibliotek. Det vil sige, alle de billeder og 

dokumenter, som du har uploadet til brug på siden. Hvis du ved, at du har flere billeder og dokumenter, der 

skal uploades, til brug for siderne. Kan det måske være lettere for dig at uploade alle på én gang.  

Det kan du gøre her – sig blot tilføj ny – og klik på ”Vælg filer” – du får nu adgang til din pc’s arkiv og kan 

vælge og uploade de filer, som du ønsker til senere brug på siderne. 

 

 

Dokumenter og billeder må maks. fylde 10 MB til upload. Men vi anbefaler, at du gemmer dem i mindre 

opløsning – så de fylder mindre – gerne maks. 1 MB. Dette af hensyn til sitets hurtighed og dermed 

brugervenlighed. 
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22.  Nyheder 

Når du skal oprette en nyhed peg med musen på News, og klik på ”Tilføj nyt”

 

Du får nedenstående billede (de to skærmdumps er et billede på sitet) vist:
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Skriv nyhedens overskrift i det øverste felt (skriv titel her). 

Skriv din nyhed i tekstfeltet nedenfor. Du indsætter tekst og billeder, links mv. fuldstændig på samme 

måde, som når du redigerer en side. 

Visning af klubnyheder på area side: 

Når du har oprettet en nyhed, vises den automatisk på klubbens side. For at få den vist på area side – klik 

på ”sites you want to duplicate to” og marker i Area   

Nøjagtig fremgangsmåde bruges, når du opretter arrangementer. 

Udgivelse: 

Vil du udgive nyheden med det samme, klikker du på ”Udgiv Post & Duplicate” – hvis du ikke har klikket af, 

at nyheden skal vises på Area, vil der kun stå ”Udgiv Post”. Nyheden er straks udgivet og offentlig på sitet.  

Vil du skrive en kladde og kunne vende tilbage for at færdiggøre nyheden klikker du på ”Gem kladde”. Når 

du vil redigere den, klikker du på ”Kladde rediger”.  

Ønsker du at klargøre en nyhed til senere offentliggørelse, så laver du din nyhed som ovenfor beskrevet. Og 

klikker på feltet ”Rediger” ud for udgiv med det samme. Du får nu et felt frem, hvor du kan bestemme 

udgivelsesdato og tidspunkt. Nyheden vil blive udgivet automatisk på det pågældende tidspunkt, når du har 

udfyldt feltet. 

 

 

  



34 
 

23.  Pressen 

At oprette en pressemeddelelse med billeder og bilag.

 

Klik på ”Tilføj” nu under Presse. 

  

Skriv overskriften i titelfeltet. Skriv pressemeddelelsen i tekstfeltet og tilføj billeder og dokumenter, 

fuldstændig som når du redigerer andre sider. Når du er færdig, klik ”Udgiv”.  

Pressemeddelelsen er nu synlig på sitet. Er det et klubsite, vil pressemeddelelsen desuden være synlig på 

area-sitet. På area-sitet vil alle area-pressemeddelelser og alle tilhørende klub-pressemeddelelser være 

synlige. Det gør det enklere for pressen at finde materialer om Zonta. 
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24.  Arrangementer 

Når du skal oprette et arrangement skal du vælge Events – Tilføj ny og klikke.  

 

Du opretter et arrangement på samme måde, som en nyhed. Du skriver arrangementets navn i Titel og 

skriver din tekst om arrangementet i tekstfeltet. Du kan lave kladde og redigere samt forudbestemme 

udgivelsestidspunkt på samme måde som med nyheder. 
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Når du har skrevet din tekst, så scroll ned på siden – længere nede er der nemlig et felt, hvor du vælger 

dato og tid mv. Når du har udfyldt det. Vælger du ”Udgiv” og arrangementet vises på sitet. Samtidig er det 

nu indeholdt i kalenderen på sitets højre side. 

Du kan samtidig vælge at få arrangementet vist på Area siden. Se fremgangsmåde under nyheder. 
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25.  Formularer 

Du kan oprette en formular til en side, hvis du fx ønsker at folk skal kunne tilmelde sig et arrangement. 

Vælg den side, hvor du vil indsætte en formular fx et arrangement. 

 

Placer curseren i teksten, hvor du ønsker formularen skal indsættes. Klik på ”Add Contact Form”. 

 

 

 

Ved at holde musen hen over felterne får du en redigeringsboks frem ”move” eller ”Edit”. Klik på dem, hvis 

du vil flytte eller redigere feltet. Ønsker du at tilføje flere felter, klik på ”Add a new field”. Du får herefter 

dette billede frem: 
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Etiket – her skriver du hvad feltet skal hedde. Field type – her vælger du hvilken funktion, du ønsker, feltet 

skal have. Fx ”Checkbox with Multiple Items”. Hvis du vælger den, kan du efterfølgende tilføje afkrydsning 

af forskellige muligheder, fx ja, nej, ved ikke mv. Hvis du i stedet vælger ”Drop down” får du mulighed for at 

oprette flere valg, hvor læseren efterfølgende kan vælge sit ønske.  

Har du brug for at tilføje flere felter, så klik på ”Add for a new field”. 

Når du har rettet et felt eller lavet et nyt, så husk at klikke ”Save this field”, før du går videre.  

Du kan ved at sætte kryds i ”Required” gøre det tvungent at udfylde feltet. Fjernes kryds i ”Reguired” vil det 

være valgfrit for læser at udfylde feltet. 

 

Husk at udfylde E-mail notification. Her skriver du mailadressen på den, der skal modtage mailen. I feltet 

”What should the subject line be” skriver du den linje, som mail-modtageren vil få, når den udfyldte  

formular modtages. 

Når du er færdig, så klik på ”Add this form to my post”.  
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Sådan her ser formularen ud på redigeringssiden! 

 

 

Og sådan her ser den ud på websitet. 
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Har du brug for at redigere formularen, så markerer du hele formular-teksten med musen og klikker 

herefter på ”Add Contact Form”. Formularen vises herefter til redigering. 

Hvis du ikke ønsker at vise formularen direkte på siden, kan du i stedet oprette en ny side –se hvordan her i 

brugervejledningen – og oprette formularen her. Gemme den, kopiere URL’en (adressen) og indsætte den 

som link på den side, som den hører til – fx tilmeld dig her! (med link til siden med formularen). En sådan 

side skal ikke oprettes som menu – men ligger som “skjult side, der kun kan tilgås via linket. 

 

Nectar Kbh 

XNE 

11.07.17 

 


