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Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side: 

Først må filen (eller bildet) legges inn på filområdet til WebOrg.  Velg «Filutforsker» som vist på bildet. 

 

Velg den mappen du vil bruke.  Hver mappe skal stemme overens med den siden filen er tenkt benyttet på.  Det er 

derfor en mappe for hver side (stort sett).  Det gir bra oversikt for alle og filer og sider som hører sammen kan gis 

navn som er lett gjenkjennbare osv. 

Vi velger mappen Banedagbok i Fotball hovedmappe. 

 

Nå skal vi laste opp en ny fil.   Velg knappen «Last opp» oppe til venstre:  
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For de aller fleste ønsker vi å laste opp en fil fra egen PC eller Dropbox/tilsvarende.  Da velger vi «From Computer». 

Nå har det kommet opp et vindu som lar oss velge filer der vi mener de ligger.  Velg «Bla gjennom»  

 

Når du trykker der, kommer du til din vanlige filutforsker.   

 

Der velger du en eller flere filer.   I dette tilfellet velger vi Banedagbok i pdf og excel fra 11 september.  Velger først 

den ene – holder shift og velger den andre. Så «Open» eller «Velg» (avhenger av operativsystemet på PCen din).   
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Nå kommer de valgte filene inn i rammen midt 
på skjermen – og det beveger seg «noe rødt» 
under hver fil.   
 

 

 

For å få filene lastet inn den valgte mappen, må 
du nå trykke på «Send»-knappen på venstre 
side. Nå vil du se at filene lastes opp (følge med 
på %-tallet ved siden av hver fil). 
 
 
 
 
Når filene er lastet opp, forsvinner rammen i 
senter og du ser de opplastede filene i riktig 
mappe.  Du kan trykke på krysset øverst til høyre 
på mapperammen og forlate mappen for nå. 
 

 

 

Denne fremgangsmåten er den samme for bilder, dokumenter og annet man måtte ønske å legge inn i 

mappestrukturen til WebOrg. 

Du er nå klar til å publisere filene.  Vi forutsetter at siden er laget og at du kun skal legge til en fil på denne siden.  

Det vil si at du må gå til den valgte siden i «INNHOLD» (venstre marg). 

Der finner du den siden som skal redigeres.  Du kan søke på innhold eller forfatter – eller bare bla til du finner den.  

Du finner kun sider du selv har tilgang til. 
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Når du har funnet siden – velg «pennen» som betyr at du vil redigere siden (det kommer opp en liten 

informasjonsboks for hvert mulige valg.  «Rediger» er riktig i vårt tilfelle!  Klikk og velg det! 

 

Vi ønsker å legge til de nye banedagbøkene.  Vi plasserer markøren (cursor) der vi vil plassere linken til dokumentet.  

Trykk 1 gang (så står det en «stolpe» og blinker der) - og så tar du markøren opp til ikonet «Add links» og trykker på 

det.  
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Nå kommer en ny stor ramme opp.  Som det fremgår av rammen kan man her velge å lage linker både til nyheter, 

andre innholdssider, kalendere og filer.  Vi skal linke opp filer og velger det. 

 

Her kommer det opp et bilde som kan virke litt forvirrende – men i de fleste (alle?) tilfeller står det bare at alt er ok – 

og man kan forsette til fil-/mappeområdet til WebOrg som heter Ajaxexplorer på WebOrg’sk.  Så vi velger «Click here 

to continue to Ajaxexplorer» 
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Vi kjenner oss nå igjen fra opplastingsrunden.  Vi er kommet dit filene våre ligger.  Velg mappe på venstre side og der 

finner vi filene – i dette tilfellet under Banedagbøker. 

 

Vi velger filen ved å trykke på den og så på knappen «Legg ved filer».  Skulle vi laste opp bilder ville vi valgt «last opp 

bilde».  Da får vi litt ulike valg for presentasjon på siden.   
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For dokumenter kommer det opp en boks med 
tre felter.  Det øverste (URL) bryr vi oss ikke om.  
Det er bare indeksen til dokumentet i 
mappestrukturen til Ajaxexplorer og brukes kun 
av avanserte brukere.   
 
Vi ser derimot på Label.   Det som står i den 
ruten er teksten som blir vist på innholdssiden – 
og som man senere kan trykke på (filnavnet).   
 
Gjør vi ingenting, kommer teksten opp som vist.  
Da kan vi alltid redigere den direkte på 
innholdssiden. 

Feltet «Hover» angir en eventuell hjelpetekst som kommer opp dersom man holder markøren (cursor) over linken på 

hjemmesiden.  I eksempelet under, har vi ikke gjort noe med label, men lagt inn «test» i Hover-feltet.  Bildet under 

viser hvordan siden da blir; 

 

Vi kan endre teksten ved å trykke på et sted i den – og skrive/slette bokstaver som vi vil: 

 

 
Alternativt gjør vi det i tekstboksen med en 
gang.  Det er jo det greieste! 
 
Når vi trykker «Insert» kommer det opp et lite 
vindu som bekrefter at det hele gikk smertefritt!  
 
Da trykker vi «OK» og vi er tilbake på den 
mappen vi velger filer fra igjen. 
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Da kan vi lukke dette vinduet ved å klikke på krysset oppe til høyre, eller velge en ny fil for opplasting.  I vårt tilfelle 

velger vi pdf-versjonen også, fyller inn «Label» og velger «Insert» osv.   Vi har nå de nye filene liggende på 

hjemmesiden under hverandre.  Ved å plassere markør (cursor) foran den blåmerkede linken, kan man benytte 

mellomrom eller «Backspace» for å flytte teksten på siden.  Vi kan også merke og fjerne de gamle dokumentene.  

Velg et område, høyreklikk og du får opp en del valg du kan eksperimentere med.    

Vi fjerner de gamle versjonene og legger linkene inn en setning som inneholder de to filene; 

 

Vi ser at vi på linken har brukt «Banefordeling» og at det skal hete «Banedagbok» - så da retter vi det bare direkte i 

teksten. 

  

Så gjenstår det bare å LAGRE siden ved å trykke på «Lagre» eller «Lagre og lukk» eller «Lagre og ny»! 

 


