Dette er en guide for å opprette en fast artikkel som vil vises øverst på siden til et
kommunelag.
1. Det første vi må gjøre er å opprette selve artikkelen. Vi velger “Legg til ny artikkel” i
menyen under Innhold → Artikler → Legg til ny artikkel

2. Vi gir artikkelen en passende tittel, for enkelthets skyld gjerne “Velkommen til Eidsvoll
Pensjonistparti” i vårt tilfelle. Vi må også sette riktig kategori som artikkelen skal
tilhøre. Siden vi i dette eksempelet jobber med Eidsvoll, så er riktig kategori “Eidsvoll
undersider”.

3. Om ønskelig så kan innholdet i artikkelen skrives inn nå. Alternativt så kan dette
gjøres i frontenddelen av brukere som ikke har tilgang som administrator til backend.
4. Når alt er lagt inn, så er det bare å trykke “Lagre og lukk”

5. Vi skal nå legge inn en modul som viser artikkelen vår. Velg “Moduler” under
“Utvidelser” i toppmenyen.

6. Velg “Ny”

7. Velg modultypen “Articles placed anywhere”

8. Gi modulen tittelen “Velkommen til NN Pensjonistparti” hvor NN vil være navnet på
laget. I vårt tilfelle blir det Eidsvoll.

9. Slå av visning av modultittel og på visning av artikkeltittel slik om vist på dette bildet.

10. Vi må nå velge artikkelen som skal vises. Trykk på “Velg” til høyre for “Velg en
artikkel”.

11. Velg artikkelen som hører til laget. I vårt tilfelle “Eidsvoll”. Bruk gjerne
søkefunksjonen for lettere å finne riktig artikkel. Artikkelen har navnet vi ga den i
punkt 2.

12. Trykk “Lagre og lukk”

13. Vi skal nå redigere bloggkategorien til laget vi jobber med. Gå til “Innhold →
Kategorier”

14. Finn den aktuelle bloggkategorien, i vårt tilfelle Eidsvoll blogg, og trykk på den. Bruk
gjerne søkefunksjonen til hjelp.

15. I kategoribeskrivelsen (som nå skal være tom) velger vi å legge til en Modul

16. Vi skal nå velge den modulen vi opprettet i punkt 8. Igjen, bruk gjerne
søkefunksjonen.

17. Teksteditoren skal nå se omtrent slik ut:

18. Trykk så på “Lagre og lukk”

19. Gå så til “Menyer → Fylkesparter”

20. Bruk søkefunksjonen til å finne laget vi jobber med. I vårt tilfelle “Eidsvoll”, og velg
det.

Her er det viktig at menypunktet er av typen “Artikler » Bloggvisning”

21. Trykk på “Kategori”

22. Endre status på “Kategoribeskrivelse” til “Vis”.

23. Trykk “Lagre og lukk”, og så er vi ferdige.

