1. Gå til følgende nettadresse for å logge inn som bruker på nettsidene.
pensjonistpartiet.no/login
2. Siden skal nå se slik ut:

3. Oppgi brukernavn og passord. Dette skal du ha fått tildelt fra før.
4. Siden skal nå se slik ut, og du får oppgitt en del informasjon om brukeren din. Du har
nå også fått Brukermeny øverst til høyre på siden.

5. For å opprette en ny artikkel så velger du “Ny artikkel” i Brukermenyen.

6. Du vil nå få opp en enkel tekstbehandler, med ganske mange valgmuligheter.
7. Det første vi gjør, er å gi artikkelen en tittel.

8. Nå skal vi skrive innholdet i artikkelen. Dette gjøres i tekstbehandleren som ser slik
ut:

9. Inneholder i artikkelen skrives nå inn. Ønsker du å endre skriftstørrelser, så
anbefales det at dette kun gjøres fra menyen som er markert med rødt på bildet.

10. Har du skrevet en artikkel i et annen tekstbehandler som f.eks. Word, så kan denne
limes inn i tekstbehandleren på nettsidene. Først må artikkelen kopieres fra din
tekstbehandler. Dette gjøres som regel ved å markere ønsket tekst ved hjelp av
musen, og så trykke CTRL + C på tastaturet.
Velg så “Lim inn som ren tekst” på nettsidene ved å klikke på ikonet som vist her:

Det åpnes nå et eget vindu hvor man limer artikkelen inn ved å trykke CTRL + V på
tastaturet.

Trykk på “Sett inn” og artikkelen er nå limt inn.
Merk at eventuelle endringer i skrifttype og størrelse fra originalartikkelen må gjøres
på nytt. Dette for å sikre at artikkelen får korrekt utseende på mobil, nettbrett og
datamaskin, samt nettsidene da letter kan tilpasses bl.a. svaksynte.

11. Under selve tekstbehandleren er det en del valg. De fleste av disse behøver man
ikke å gjøre noe med, noen er relevante.
Følgende valg skal ikke fylles ut:

12. Kategori
Her er det veldig viktig at man velger rett kategori artikkelen skal publiseres i. Trykker
en på valgfeltet, så kan man søke etter den aktuelle kategorien.

13. Skribentalias
Bare aktuelt å fylle inn om en ønsker at et annet navn skal føres opp som
artikkelforfatter.
14. Status
Denne må stå på “Publisert” for at artikkelen skal være synlig på nettsiden. Ønsker
en å fjerne artikkelen nettsiden, så velger en det av de andre alternativene som er
aktuelt.

15. Start publisering / Avslutt publisering
Her kan en oppgi datoer hvis en ønsker å styre når artikkelen skal publiseres, og
senere fjernes fra nettsiden. Datoene velges ved å trykke på det lille ikonet på slutten
av tekstfeltet som vist her:

16. Tilgang
Viktig at denne settes til “Public” for at artikkelen skal være synlig for alle på
nettsidene.

17. Nå gjenstår det bare å lagre artikkelen for at den skal publiseres.

