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1. INTRODUKSJON 

Denne brukermanualen er et støtteverktøy for webredaktører i NAFs lokalavdelinger, MC- og 

motorsportklubber. 

Vi har laget en enkel brukermanual skapt for å gi deg en rask og enkel innføring i 

www.naf.no/episerver, og vise hvordan du får redigert din lokale hjemmeside; blant annet 

hvordan det legges inn artikler og aktiviteter. 

Hvem skriver vi for? 

En viktig huskeregel når vi skriver på hjemmesidene er at vi skriver for medlemmer og 

potensielle medlemmer, ikke for oss som jobber i NAF. Ta utgangspunkt i at leseren 

antakeligvis ikke vet like mye om temaet du skriver om som du selv gjør, og jobb ut fra det. 

Bruk et språk som er forståelig også for de som har lite kjennskap til organisasjonen. 

Ditt ansvar som redaktør 

Som redaktør er det din jobb å holde siden oppdatert med kommende aktiviteter og artikler 

som forteller hva som foregår i avdelingen/klubben; det vil si holde medlemmene og andre 

interesserte ajour. 

Skriv for nett 

Å skrive på nett er litt annerledes enn å skrive for papir. Tålmodigheten til brukerne er 

kortere, og siden det er mer slitsomt å lese på en skjerm enn å lese i en avis, er det viktig at 

tekster ikke er lengre enn nødvendig. Her er noen tips til hvordan du kan optimalisere 

tekstene for nett: 

 SKRIV KORTE ARTIKLER. Artiklene bør være kortere enn de ville vært om de 
skulle vært på trykk i for eksempel avis. Bruk avsnitt, punkter og 
mellomoverskrifter – dette vil gjøre at teksten ser mer lettleselig ut, og 
leseren vil ikke bli skremt bort. 
 

 LES KORREKTUR. Vær påpasselig med å ikke ha skrivefeil i tekstene. Det er flaut 
og ser ikke bra ut. Det er lett å bli blind på egne feil, så få gjerne en kollega 
eller bekjent til å se igjennom teksten før den publiseres. En annen ting er at 
om noe står feil på siden kan det dukke opp feil i søket ; at folk leter etter noe 
i Google, men NAF dukker ikke opp fordi vi har skrevet det feil på vår side. 
 

 BRUK BILDER FOR Å BRYTE TEKST. En fin måte å lage avbrekk i en tekst som blir 
litt lang, er å putte inn bilder innimellom. Leseren får en pause, og det ser mer 
innbydende ut.  
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2. NETTLESER 

Åpne nettleseren din. Vi anbefaler deg å bruke Google Chrome eller Mozilla Firefox når du 

skal redigere, da vi har opplevd at Internet Explorer ikke fungerer optimalt. Ligger ikke disse 

på dataen din fra før av kan du laste de ned her: 

Google Chrome: www.google.com/chrome  

Mozilla Firefox:  www.mozilla.org/en-US/firefox/new/ 

 

 VIKTIG: DERE KAN IKKE JOBBE INNE I CITRIX NÅR DERE SKAL JOBBE MED EPISERVER. 

DETTE VIL MEDFØRE DIVERSE PROBLEMER. 

 

 

3. INNLOGGING 

For å komme deg til innlogging, må du gå til http://naf.no/episerver/cms i nettleseren og 

taste inn brukernavnet og passordet du har blitt tildelt. 

 

 

 DET KAN VÆRE EN GOD IDÉ Å LEGGE TIL INNLOGGINGSSIDEN I BOKMERKER. DA BLIR DEN 

LETTERE Å FINNE FREM VED SENERE ANLEDING. 

4. NAVIGASJON 

http://www.google.com/chrome
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
http://naf.no/episerver
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Treet 

Etter pålogging vil du komme inn på NAF sin forside. Her vil du ikke ha mulighet til å redigere 

på alle sider, det kan dere kun gjøre med deres egne sider. For å komme til disse må dere 

trykke på knappen som ligger helt øverst til venstre. Da vil det vi kaller Treet dukke opp (se 

neste bilde). 

 

Trykk på den lille knappenålen for å “feste” Treet, da vil det ikke forsvinne hver gang du gjør 

noen endringer. Når “nåla” er aktivert skal den være blå. 

 

 

Når du har funnet frem til Treet, og festet den med knappenåla, skal du finne frem til din 

lokale avdeling. 
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For å finne undersider må du trykke på +-tegnet ved siden av de overordnede siden. Vi 

jobber alltid under Her finner du NAF, så vi må trykke på +-tegnet ved siden av der det står 

Her finner du NAF i menyen (strukturen i Treet er den samme som på NAF.no). 

1. Her finner du NAF 

2. Lokalavdelinger, Motorsportklubber eller MC-klubber 

3. Din avdeling, undersider uåpnet 

4. Din avdeling, undersider åpnet 

(Har dere enda ikke laget undersider vil det ikke være et +-tegn ved siden av avdelingen 

deres – dette kommer kun opp om dere har undersider.) 

 

 NÅR DU ER INNE I TREET VIL DET VÆRE ET PLUSS- ELLER MINUSTEGN VED SIDEN 

AV DE OVERORDNEDE SIDENE. FOR Å SE DE UNDERLIGGENDE SIDENE MÅ DU 

TRYKKE PÅ PLUSS, OG FOR Å FJERNE DE MÅ DU TRYKKE PÅ MINUSTEGNET. 

+ SLITER DU MED Å SE ALT SOM STÅR I TREET FORDI DET ER FOR SMALT? MARKER DEN 

YTTERSTE LINJEN OG DRA MOT HØYRE. 

 

 

På bildet under kan du se hvordan det ser ut i Treet når du har funnet din side. 
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Sletting av elementer 

For å slette lister og artikler/aktiviteter finner du det du vil slette i Treet, trykker på knappen 

til høyre og Flytt til papirkurv. Du vil få spørsmål om å bekrefte slettingen; godta det. 

 

For å slette en fil eller mappe inne i filstrukturen, trykk på ikonet som dukker opp til høyre 

når du beveger musepekeren over den valgte mappen/filen og trykk Flytt til papirkurv: 
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5. PUBLISERING 

Redigeringsmodus 

For å komme inn i redigeringsmodus må dere trykke på ikonet øverst til høyre, som vist på 

bildet: 

 

Du vil da komme inn på en side som ser slik ut. Bla deg videre for å se hvordan du redigerer. 
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Forhåndsvisning 

Alt av endringer du gjør på en side lagres automatisk, men før du publiserer en artikkel eller 

aktivitet er det alltid greit å ha det som en huskeregel å se på forhåndsvisningen, slik at du er 

sikker på at det ser ut som du vil. 

 

Trykk på den nesten usynlige pilen helt øverst på siden på midten. Da skal det komme en 

liten meny frem. Trykk her på den lille jordkloden for å komme til forhåndsvisningen av den 

siden du er inne på. 

 

For å komme tilbake til redigeringsmodus trykker du bare på den gule «EpiServer-knappen» 

som dukker opp nede i høyre hjørne.  
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Publisering 

Selv om alle endringer du gjør på siden lagres automatisk, må du selv publisere de manuelt 

hver gang du har endret på noe for at de skal bli synlige for publikum. Dette gjelder alle 

endringer. 

Dette gjør du enkelt ved å trykke på Publisere?, deretter Publiser. 
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6. FORSIDEN 

Her ser du et eksempel på hvordan deres side vil se ut når dere har gått igjennom hele 

brukermanualen, og lagt inn alt innhold: 

 

På de neste sidene kan du se hvordan du legger til de ulike funksjonene til forsiden. 
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Innhold 

Det du legger til av tekst under Innhold kommer på forsiden deres. Overskrift og Global 

introduksjon skal dere ikke endre på, her er det likt for alle sidene, men Ingress og Brødtekst 

skal dere bruke til å beskrive kort og konsist deres avdeling/klubb (se bilde på side 12 for å se 

hvor den ulike teksten kommer). 

 

Bakgrunnsbilde/Toppbilde 

Bildeformat bør være: 1960 x 750 px (evnt. 980 x 375 px). Legges inn her: 
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Kontaktinformasjon 

På hver side skal det stå kontaktinformasjon på høyre side, slik dere ser på bildet på forrige 

side. Gå inn i redigeringsmodus (se side 9) og deretter Kontaktinformasjon, og fyll ut slik 

dere ser nedenfor: 
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Lenkeliste 

I høyrekolonnen kan dere legge til lenker til andre nettsider som har innhold som kan være 

viktig for avdelingen (for eksempel en motorsportklubb, MC-klubb eller lokalavdeling i 

samme område som dere selv). 

For å legge til en lenke går du til redigeringsmodus (se side 9), deretter Blokker (webdeler).  

På Overskrift skriver du overskriften til lenkelisten. Når du har gjort det trykker du på opprett 

en ny kobling for å legge til en ny lenke. 

 

Legg inn Koblingens navn/tekst og Koblingstittel (disse burde være like). 

Når du skal lenke til en annen side under NAF.no kan du la Åpne i stå blank, men når du skal lenke til 

en side utenfor NAF (for eksempel bilnytt.no) skal du velge Åne koblingen i et nytt vindu. 
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Når du skal lenke til en annen side på NAF.no velger du alternativet Side og trykker på 

knappen med de tre prikkene. 

 

På samme måte som du leter opp din egen side i Treet leter du opp siden du vil lenke til, og 

velger hovedsiden til den siden. Trykk så OK. 

 



17 
 

Som nevnt over, skal du lenke til en side utenfor NAF.no velger du åpne den i et nytt vindu. 

Da vil lenken åpne seg i en ny fane i nettleseren i stedet for å ta brukeren helt vekk fra NAF 

sine hjemmesider. 

Velg så Ekstern kobling og legg inn lenken til siden du vil lenke til. Trykk så OK. 

 

Inne i redigeringsmodus vil lenkelisten se sånn ut: 

 

Når du publiserer endringene du har gjort vil lenkelisten se sånn ut på hovedsiden deres: 

 

Det er bare mulig å lage én lenkeliste. 
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Promotering 

I høyrekolonnen har du muligheten til å legge til to bilder med lenke, kalt Promotering. Her 

kan dere promotere aktiviteter, partnere, nyheter og annet. Kanskje vil dere promotere et 

arrangement? 

 

Gå inn i redigeringsmodus (se side 9), og trykk deg inn på Blokker (webdeler) i navigasjonen. 

Let opp promoteringsbildet (se avsnitt for bilder og video på side 52) og dra det inn der det 

står Velg bilde, legg til den aktuelle lenken der det står Url til lenke, publiser endringene og 

promoteringsbildet ligger nå i høyrekolonnen på forsiden deres. 
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RSS-feed 

Det er mulig å legge inn en RSS-feed i sidemenyen på hovedsiden deres. Denne vil hente opp 

informasjon fra media, og lage en liste over artikler der NAF er nevnt i deres region. For å 

legge til denne, går dere inn på «RssFeed» inne i redigeringsmodus på forsiden: 

 

Legg så til ønsket overskrift, region og antall artikler dere vil ha listet opp. Glem ikke å huke 

av på «Active» - blir ikke dette gjort vil ikke listen være synlig: 

Husk å publisere endringene dere har gjort. Da vil RSS-feeden være synlig nederst i 

sidemenyen deres: 
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7. TOPPMENY 

For å kunne publisere artikler eller aktiviteter må du først lage en navigasjonsstruktur, et 

sted der artiklene og aktivitetene “bor”. Dette blir laget i form av artikkel- eller 

aktivitetsliste. Her vil du se hvordan du lager disse, og hvordan du får lagt artikler og 

aktiviteter under disse. 

 

Artikkel- og aktivitetslister 

I navigasjonen ser du at det er de punktene som ligger i Treet som også ligger i navigasjonen. 

Disse punktene er enten laget som Artikkellister eller Aktivitetslister. 
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Artikkelliste lager du når du skal skrive saker som har tittel, ingress og brødtekst – altså 

artikler. Skal du for eksempel lage en liste over styret i avdelingen, eller skrive noe om 

arrangementet dere holdt i helgen, så bruker dere Artikkelliste. 

Når du har laget en artikkelliste lager du artikler under denne, som vil bli stående slik du ser 

på bildet (for å endre rekkefølge på artiklene er det bare å dra de opp eller ned i Treet): 

 

Aktivitetsliste lager du når du skal lage en oversikt over aktivitetene dere skal kjøre 

fremover. Skal avdelingen for eksempel holde et poleringskurs i november, så lager du den 

her. Alle aktivitetene du legger til under en aktivitetsliste vil dukke opp i kronologisk 

rekkefølge. 

 

Alt av aktiviteter vil automatisk liste seg opp i høyrekolonnen, også her i riktig rekkefølge 

med hensyn til dato. 
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Når dere skal lage en Artikkelliste eller Aktivitetsliste må dere gjøre dette ved å trykke på 

knappen med de tre strekene ved siden av hovedsiden deres, og trykke på Ny side – som 

dere ser illustrert på bildet: 

 

På bildet under kan du se de ulike alternativene som kommer opp når du har valgt Ny side. 

De dere skal bruke her er Lokalavdeling artikkelliste og Lokalavdeling aktivitetsliste. Velg den 

dere skal bruke, og gå videre i guiden til den aktuelle listen du skal lage. 
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Ingress i artikkelliste 

Vi har nå mulighet til å legge til en ingress (introduksjon) inne i artikkelliste. Her kan du sette 

en liten tekst som beskriver de ulike artiklene som er lagt under artikkellisten. 

 

Gå inn i redigeringsmodus av artikkellisten (se side 9), og skriv inn introteksten i Ingress: 
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Publiser etter at du har gjort endringene. 

 

Nyt resultatet: 
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Artikkel 

Om du i forrige punkt valgte Artikkelliste, skal du komme til en side som ser ut som dette 

(artikkelen blir ikke publisert før du selv velger å gjøre det, og det kan dere gjøre øverst til 

høyre, som sett på bildet- se side 11): 

 

For å lage en artikkel under artikkellisten må du trykke på knappen med de tre strekene som 

ligger på samme linje som Artikkellisten du nettopp lagde (du kan lage så mange artikler du 

vil under en artikkelliste), og nok en gang trykke Ny side. 

 

Gi artikkelen et navn, og velg den eneste malen du kan velge: Lokalavdeling artikkel. 
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Da kommer du frem til denne siden – din artikkel som enn så lenge ikke inneholder noe 

annet enn tittelen du tastet inn på forrige side. 

 

 

For å redigere artikkelen må du gå til knappen med tre streker øverst til høyre som heter 

Redigering av skjema. 



27 
 

 

På bildet under kan du se hva i redigeringsskjemaet som er hvor på siden, og hvordan det ser 

ut. En grei mal å ha om dere er usikre på hva som skal i hvilken boks. 

 

 

 I redigeringsmodus har du mulighet til å skjule dato. Denne lønner det seg å bruke på alle 

tekster som ikke har noe nyhetsverdi over seg, for eksempel en tekst om styret. Dere kan 

også legge til en forfatter av teksten om dere vil. 
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Aktivitet 

Om du i forrige punkt valgte Aktivitetsliste, skal du ha kommet inn på en side som ser ut som 

dette: 

 

For å lage en aktivitet må du trykke på knappen med de tre strekene som ligger på samme 

linje som Aktivitetslisten du nettopp lagde (du kan lage så mange aktiviteter du vil under en 

aktivitetsliste), og nok en gang trykke Ny side. 
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Gi aktiviteten en tittel (dette kan endres senere) og startdato + klokkeslett. 

 

Dette er informasjon du må legge til – ellers får du ikke laget en aktivitet. 
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Når dette er gjort kommer du frem til denne siden – aktiviteten din inneholder enda ikke 

annet enn tittel, dato og klokkeslett. 

 

Gå til redigeringsmodus (se side 9). 

Da kommer du inn her, og du kan se hva som er hvor på siden, og hvordan det vil se ut. 
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For å legge til et bilde på en aktivitet (som vi sterkt anbefaler at dere gjør), trykker du på 

Bilder i navigasjonsmenyen, og legger det inn i den øverste boksen. 

 

På alle aktiviteter må du legge til en kategori, dette for at brukerne lett skal kunne finne 

frem til de spesifikke typer aktiviteter de leter etter. Dette velger du under 

Innholdskategorisering. Der er et knippe med kategorier du kan velge mellom. 

 

(Se neste side for å se hvordan du skal bruke de ulike kategoriene.) 

KATEGORILISTE 
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Når du lager en aktivitet er du avhengig av å velge en kategori, dette for å gjøre det enklere 

for leseren å finne det han eller hun leter etter. 

 

 Trafikksikkerhet: 

Refleksdager, aksjoner, barn i buss og trafikk, sykkelkonkurranser og lignende. Alle 

aktiviteter som kan forbindes med trafikksikkerhet skal merkes med denne 

kategorien. 

 Kurs: 

Mekkekurs, poleringskurs, Trygg på glatta, 16 til lappen, NAF Senior, 

ferdighetsskjøring og alle andre aktiviteter som er kurs. 

 Bilsport: 

Løp, konkurranser og annet som gjelder bilsportarrangementer (dette gjelder også 

gokart-eventer). 

 Møter: 

Styremøte, landsmøte, avdelingsmøte, årsmøte – alle møter skal merkes med denne 

kategorien. 

 Arrangement: 

Aksjoner, konferanser, NAF-dag, trafikkdag (alle “dager”), messer og seminarer. 

 Sosialt: 

Sosiale turer, temakvelder, kaffetreff og lignende. Enkle arrangementer som går mer 

på det sosiale. 

 Medlemsfordeler: 

Medlemstilbud, hjulskift/dekkskifteaksjon, før ferie-sjekker (og andre type sjekker), 

alt som handler om et slags tilbud til medlemmene. 
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SEO-fanen 

For å forsikre oss om at søkeresultatet i Google blir tydelig og lett å finne, kan vi bruke SEO-

fanen til å overstyre tekstene som ellers ville kommet frem. ( Hvis overskrift og ingress er 

svært godt utfylt med presise, korrekte og relevante ord vil det ikke være nødvendig å fylle 

ut dette.) 

Tittel i nettleser er det som blir overskriften i Googlesøket. Tittelen bør inneholde det eller 

de relevante søkeordene du vil være søkbar på. Tittelen bør være maks 60 tegn. 

 

 

Ingress for søkemotorer 

Dette er den teksten som enkelt skal forklare hva siden linken fører til faktisk inneholder og 

bør også inneholde de relevante søkeordene. Teksten bør være maks 160 tegn. Ingressen 

bør trigge leseren og fange leserens interesse for å klikke videre. 

 

Innholdskolonne 

Artikler og aktiviteter du lager kommer ikke automatisk opp på forsiden, men det kan være 

lurt å legge de viktigste artiklene og aktivitene her, slik at de blir mer synlige. 
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Når du er inne på forsiden deres, gå til redigeringsmodus (se side 9) og scroll ned til dere 

finner overskriften Innholdskolonne. 

 

Finn så artikkelen/aktiviteten du vil ha på forsiden i Treet. Dra den aktuelle saken over i 

Innholdskolonne-boksen, som illustrert på bildet, og lagre siden. 

 

Rekkefølgen av artiklene går etter hvilken rekkefølge du legger de i innholdskolonnen, de er 

det bare å dra over eller under de andre sakene som ligger der. 

Det er også mulig å legge til en “toppsak”. Denne saken legger seg automatisk øverst av alle 

sakene, og får litt større plass. På den måten får den mer oppmerksomhet, og det ser bra ut. 

Dra den ønskede saken inn fra Treet til Toppsak-boksen, slik som du ville dratt den inn i 

innholdskolonnen på samme måte i forrige steg, og publiser (se side 11). 
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Saken har lagt seg på forsiden, over de andre artiklene som også er lagt til i 

innholdskolonnen. 
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8. REDIGERING AV TEKST 

Når du lager en artikkel eller en aktivitet finnes det diverse virkemidler du kan ta i bruk når 

du jobber med teksten. 

Her er en oversikt over hva de ulike elementene er (denne mediapresentasjonen er tatt fra 

en artikkel, men det meste er likt på aktiviteter også), og hva som skal stå hvor. 
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La teksten skille seg ut 

For å få tekst til å skille seg ut, finnes det tre ulike ting du kan gjøre. Marker teksten du vil 

utheve og trykk på B, da vil teksten bli tykkere. Gjør det samme, men trykk på I i stedet, da 

vil teksten stå i kursiv. Trykker du på U, vil teksten bli understreket. 
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Lenke i tekst 

Hvis du vil ha en lenke inne i en artikkel eller aktivitet, gjør du slik: merk teksten du vil skal 

være en lenke. Trykk på knappen som heter Sett inn/rediger kobling. 

 

Om du vil at koblingen skal åpnes i et nytt vindu velger du dette i Åpne i (denne er fin å 

bruke når du skal lenke til en side som IKKE ligger under NAF sine hjemmesider): 
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For å lenke til en side som ikke ligger under NAF sine hjemmesider velger du Ekstern kobling, 

skriver inn url til siden du vil lenke til og trykker OK. 

 

Om dere vil lenke til en side som ligger under NAF sine hjemmesider velger dere Side på 

dette webområdet og trykker på adresseknappen der det står Denne verdien kreves (som 

viste på bildet under): 

 

 

 

Let opp siden du ønsker å koble til. Trykk Velg når du har funnet den. 
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Når du har lagt inn adressen, trykker du OK for å bli ferdig. 

 

Teksten som er gjort om til kobling vil nå være gjort om og ha en gul “ramme”. 
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Når du er ferdig vil lenken se slik ut i teksten: 

 

Lenke til dokument 
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Noen ganger kan det være behov for å legge til dokumenter på sidene, enten det er lister 

eller påmeldingsskjemaer eller lignende. Det er blant annet mulig å legge inn Word-, 

Powerpoint og PDF-filer, slik at medlemmene kan laste ned og skrive ut om ønskelig. 

For å dele et dokument, må du først legge det til i filarkivet ditt, på samme måte som med 

bilder (side 52). Lag en mappe som heter Dokumenter, og legg inn alt som ikke er bilder inn 

der. 

For å legge dokumentet inn i teksten gjør du slik: 

Marker teksten du vil at skal lenke til dokumentet, og trykk på knappen som heter «Sett 

inn/rediger kobling». 

 

Velg alternativet Dokument øverst, sett Målramme som «Åpne koblingen i et nytt vindu» (da 

vil filen åpne seg i et nytt vindu). På Koblingsmål vil den automatisk stå på «Dokument på 

dette webområdet», så dette kan du la være. Trykk på knappen med de tre prikkene på for å 

finne frem til dokumentet du vil lenke til. 
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Let opp det gjeldene dokumentet, marker riktig dokument og trykk «OK». 

 

Trykk «OK» nok en gang. 
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Husk å publisere endringene du har gjort. 

 

 

 

 

Sluttresultatet blir at dokumentet du har lenket til enten åpner seg i en ny fane, som denne 

PDF-en, eller lastes ned som et eget dokument. 
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9. BILDER OG VIDEO 
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Det visuelle ved en nettside er veldig viktig for førsteinntrykket til den som er inne og leser. 

Bilde eller video er en fin måte å kutte opp en lang tekst, det er en måte å tiltrekke 

oppmerksomhet, og det er en måte å visuelt vise hva vi snakker om. 

Legge til bilder 

Når du skal legge til filer i arkivet ditt, slik at du kan legge de under for eksempel en artikkel, 

må du trykke på knappen med en mappe på, som ligger helt øverst til høyre: 

 

 

 

 

 

 

 

Velg knappen det står Medier på. Dette er “startsiden” for filene. Alle avdelingene har en 

egen mappe, og disse ligger under Lokalt. Gå inn her og finn din avdeling. 



48 
 

 

 

Det lønner seg å lage egne mapper når dere legger inn nye bilder. På denne måten har dere 

bedre oversikt over hvor dere har lagt bildene deres.  
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Hvil musepekeren over den overordnede mappen du vil lage en ny mappe i  og trykk på 

ikonet som dukker opp til høyre. Trykk Ny mappe og gi den nye mappen et passende navn og 

trykk Enter-knappen på tastaturet. 
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For å legge til nye bilder må du først gå inn i den mappen du vil at bildene skal ligge i, finne 

filene på datamaskinen, markere de og dra de over i mappen i EpiServer: 

  

 

 For at bilder skal funke i alle nettlesere, og vises som de skal, er det veldig viktig at ingen 

av fil- eller mappenavnene inneholder mellomrom eller Æ, Ø, Å. For eksempel ved en 

bildekarusell vil ingen av bildene dukke opp om et av bildefilene inneholder dette. 
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Bildene vil da laste opp i et vindu som dette. Når alle bildene er lastet opp trykker du Lukk. 

 

Da vil bildene ha lagt seg i mappen slik: 
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Redigering av bilder i EpiServer 

Det er ikke mye vi kan forandre ved bildene når de først er lagt inn i EpiServer, men vi kan 

gjøre de mindre og vi kan beskjære de. 

 

Endre størrelse 

Noen bilder er veldig store når de blir lagt inn i EPiServer, men de skal helst ikke være 

bredere enn 1000 pixler. For å endre på dette må du markere bildet du vil endre på, og 

trykke Rediger. 
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Trykk på Endre størrelse: 

 

Der det står Bredde: 4000 skal du endre til 1000. Når du har skrevet inn det nye tallet trykker 

du bare Enter på tastaturet ditt, og høyden på bildet vil endre seg automatisk til å passe 

bredden. 
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For å ta endringen i bruk trykker du Bruk. 

 

Når du er fornøyd med endringen, velger du enten Lagre som kopi eller Erstatt originalbilde. 

Tast OK for å verifisere lagringen. 

 

  



55 
 

Beskjæring av bilde 

Å beskjære et bilde kan være lurt når det er mye som tar plass i bildet som du egentlig ikke 

vil ha med, for eksempel mye luft på en side. 

Finn et bilde du vil beskjære, trykk på ikonet som dukker opp til høyre og gå inn på Åpne i 

bilderedigeringsprogrammet. 
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Trykk Beskjær, øverst til venstre i vinduet som kommer opp. 

 

Det kan være lurt å zoome inn på bildet ved å endre prosentvisning ved zoom. Dette vil ikke 

endre størrelsen på bildefilen, men gi deg mulighet til å se hele bildet du vil beskjære, slik at 

det blir lettere å se hva du beskjærer. 
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Når du ser hele bildet kan du begynne å beskjære det ved å ta pilen over bildet og finne 

stedet du vil starte beskjæringen. Hold den venstre museknappen inne mens du drar over 

bildet. Du vil da se det du drar pilen over vil være i farge, mens det du ikke har markert er 

mer uklart. Det uklare som ligger i “bakgrunnen” nå er det som ikke vil bli med i bildet lenger 

når du har beskjært det. 

Bruk de blå firkantene i hjørnene og på midten til å endre på størrelsen av beskjæringen, for 

eksempel dra musa over den midterste firkanten nederst og dra nedover for å få med mer av 

den nederste delen av bildet. 

 

 

Når du er fornøyd med utklippet du har laget, trykker du bruk, og de kantene som er uklare 

vil forsvinne fra bildet. 

 

 

Er du sikker på at du er fornøyd trykker du Lagre som (når du gjær beskjæringer er det bedre 

å lage bildet som en kopi, slik at du alltid har originalen liggende, i tilfelle du skulle angre på 

beskjæringen i ettertid). 
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Velg et filnavn som gjør at du vil gjenkjenne forskjellen mellom originalen og kopien. Trykk 

OK. 

 

Den beskjærte filen vil legge seg som et eget bilde i samme mappe som originalen, mens 

originalen fortsatt ligger “urørt” sammen med resten av originalene. 
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Toppbilde i artikkel 

Bildestørrelse:  1440 x 960 pix (evt. halv størrelse 720 x 480 pix ) 

Som du kan se av forhåndsvisningsbildet på side 10, er det mulig å legge til et toppbilde i 

enhver artikkel og aktivitet. For å gjøre dette går du frem slik: 

Gå inn i redigeringsmodus (se side 9) for den aktuelle artikkelen eller aktiviteten, deretter 

trykker du på knappen som heter Ressursfelt (med rød ramme) for å komme inn i filarkivet 

ditt (der du allerede har lagt til bilder du vil legge ut på siden – se side 52). 
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Det kan lønne seg å trykke på det lille knappenålikonet, slik at arkivet ikke forsvinner av seg 

selv. 

 

Hols så musepekeren inne på det bildet du vil ha som toppbilde, og dra det over i boksen 

som heter Velg bilde. 

Publiser så artikkelen/aktiviteten, og du vil nå ha et toppbilde i saken din: 
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Bilde i tekst 

Om du har en veldig lang artikkel, kan det være greit å dele den opp ved å ha et bilde i 

teksten (i tillegg til bildet som er lagt over). 

Trykk på ikonet som heter Sett inn / rediger bilde. 

 

For å lete opp bildet du skal ha, trykk på ikonet som ser ut som et arkivskap, der det står 

Bilde URL.  

 

Let deg frem til din mappe der bildet er plassert. Marker bildet og trykk OK. 
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Med tanke på søkemotoroptimalisering er det viktig å putte inn en enkel bildebeskrivelse, en 

kort setning som beskriver hva det er på bildet. Trykk så Sett inn, og bildet har lagt seg inn i 

tekstfeltet (se siste bilde). 

  

Bildet blir lagt til i saken: 
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Og artikkelen har fått et bilde inni teksten: 
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Bildegalleri 

På NAF.no er det tilrettelagt slik at du skal kunne legge til flere bilder i en artikkel eller 

aktivitet, kalt en bildekarusell, eller listet opp som et galleri.  

Du må først lage en egen bildemappe, der du legger alle bildene du vil skal rullere (se side 

52). Dermed drar du det bildet du vil skal være først over, som du vanligvis ville gjort, men 

huker i tillegg av der det står Vis bildekarusell ELLER Vis som liste. 

Bildene blir lagt i alfabetisk rekkefølge etter bokstav eller nummer, så om du vet hvilken rekkefølge du 

vil ha bildene i kan det være lurt å nummerere bildefilene før du begynner (f.eks. 1-turtillofoten, 2-

turtillofoten osv). 

Bildekarusell: 
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Bildeliste: 
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Video 

Du kan også ha video på toppen av en artikkel eller aktivitet, men du har ikke mulighet til 

å ha både video og bilde der (da kan du heller legge bildet i teksten).  

 

Det aller første vi gjør er å gå inn på www.youtube.com, eller direkte på 

www.youtube.com/nafnorge, NAFs egen YouTube-kanal. 

Når du har gjort det, går du videre inn på den videoen du kunne tenke deg å bruke. 

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/nafnorge
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Når du er inne på den aktuelle videoen kopierer du adressen som kommer opp i søkefeltet. 

Dette gjør du ved å markere adressen, høyreklikke og trykke “Kopier”. 
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Gå inn i redigeringsmodus på artikkelen din (se side 9), så limer du inn lenken du nettopp 

kopierte der det står URL til video (gjør dette ved å høyreklikke i skrivefeltet og trykk “Lim 

inn”. 

 

Vil du at videoen skal ha et annet startbilde enn det som kommer automatisk (se hvilket 

bilde jeg mener på neste side), velger du et bilde og legger dette der det står “Startbilde for 

video”. 

 

 

 



69 
 

Og her ser du hvordan det ser ut: 

 

 

Footerbilde 

Det ligger inne et standard footerbilde på samtlige sidene til lokalavdelingene. Dette går nå 

an å endre i EPI. Endrer du på forsiden av lokalavd din vil samme bilde vises på alle dine 

undersider også.  

Standard ligger inne et bilde av en familie med en hund hvor budskapet på banneren er å 

verve medlemmer.  

Hvordan endre footerbilde? 

1) Velg «Footer» i innholdslinjen. 
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2) Fyll ut overskrift  og overskrift 2 

3)  Fyll ut «call to action», bade lenketekst og ikke minst hvilken side skal lenke til. F.eks 

medlemsskap 

4) Legg ved bilde. Bildet kan ha formatet: 962×469 eller maks 1000 px i bredde.  Husk at 

«firkanten» er plassert til høyre i bilde,  så se an motivet litt og finn gjerne et bilde 

med et motiv i venstre del av hjørnet. Se eks her:  
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10. KONTAKTINFORMASJON 

 

Trenger du hjelp med redigering av hjemmesiden, eller lurer du på noe som har med 

hjemmesiden å gjøre, ikke nøl med å ta kontakt. 

Trenger du hjelp utenfor normale arbeidstider, send en e-post til Carina og avtal på forhånd 

for eksempel en telefonsamtale. 

 

E-POST: 

Felles e-post: redaktor@naf.no  

Evnt: marianne.gamre@naf.no 

  

 

mailto:redaktor@naf.no

