
MANUAL
fiir att redigera medlemsinformation

och tdgga titl egna evenemang

Folkets Hus och Parkers hemsida har en speciell avdelning med informa-
tionssidor frir alla med lemsforeningar. Hittills har sidorna bara innehSllit
kontaktuppgifter till fdren ingen, men frin och med februari zorr lanserar
vi en ny funktion som 96r att du med hjSlp av foreningens administra-
t<irsinloggning kan l6gga in och fcirdndra informationstexter, en bild och
liigga till lokala arrangemang. Arrangemangen kommer di att synas och
bli siikbara pi evenemangskartan.

Vi kommer att ta fram en utfiirligare manual fdr detta arbete, men hop-
pas att du kan b6rja med stod av denna snabbintroduktion.

Folkets Hus och Parker



oBs!
Din kontaktinfor-
mation pa sidan
hdmtas auto-
matiskt fran en
databas och kan
inte Hndras via
hemsidan.
Under l5nken
"Adressendra"

hittar du ett
formu16r dHr du
kan skicka dina
endringar till oss.

Ldgga titt etter dndra
innehAttet pi fcireningens
. l F . lrnTormauonssroa

Gcir si hdrfdr att ldgga in information och bild om din f6rening:

Fcirberedetser
Ta fram fcireningens administrativa inloggn ingsuppgifter (inte era personliga).
Dessa skickades ut isamband med att Folkets Hus och Parkers nya sida lanse-
rades. Har du tappat dina uppgifter si g5r det bra att kontakta Folkets Hus och
Parker fiir hjiilp. Skicka ett mejl till webb@fhp.nu och frdga efter din administra-
tiva inloggning.

Ta fram uppgifter om foreningen och den bild du eventuellt tenker legga upp.

Giir si hdr:
e. Logga in med hjdlp av foreningens administrationskonto.

u. Gi t i l l  din forenings infosida ( ldngst ner pi fhp.nu f inns lSnken "Vira med-
lemmar". Hitta din f t i rening under det l5n ni t i l lhor.

3. Kl icka pi din forening i  l istan. Infosidan visas nu t i l l  hi iger i  webbldsaren. om
du loggat in rdtt finns nu en ljusgri ruta med valen "redigera med lemspresenta-
tion", "adressdndra", "liigg till/ta bort evenemang" och "Manual".

4. Vdlj "redigera medlemspresentation".

5. Du fir nu en ftirklarande text ifonstret om vad som gdllerftir den informa-
t ion du kan piverka. Fdratt ldggati l l  en beskrivning avforeningen, skriverdu
in dintext i textrutan. Du kan ocksi l i igga t i l l  en bi ld pi er anldggning, en hdn-
delse, eller nigot annat som ni villska illustrera fdreningen" Bilden miste di ha
en exakt bredd pA 462 pixlar och max 4oo pixlar hdg. Bildfilerna fir ha formaten
jpg, gif eller png. Ndr du gjort klar din bild, klickar du pi knappen "bldddra" i
webbldsarfdnstret. Derefter vdljer du din fil och klickar "cippna" eller "OK" (bero-
ende p5 webblSsare/dator).

6. N5r du kdnner dig ndjd med text och bild klickar du pi knappen "spara" i
webbldsarens f6nster.

7. Ndr du sparat kommer du tillbaka till din infosida och kanse resultatet. Vill
du dndra nagot gtir du om proceduren frin punkt 4. vill du byta bild behover du
bara ladda upp en ny, den ersdtter di den gamla.Vill du ta bort bilden utan att
ersdtta med en ny klickar du i "ta bort befintlig bild".



Ldgga titt ett lokatt
evenemang under
din infosida

Gor si hdrfor att ldgga in information och bild om ditt evenemang:

Fiirberedelser
Ta fram f6reningens administrativa inloggningsuppgifter (inte era personliga).
Dessa skickades ut isamband med att Folkets Hus och Parkers nya sida lanse-
rades. Har du tappat dina uppgifter si gir det bra att kontakta Folkets Hus och
Parker for hjdlp.

TI Dq. Ta fram information om det eller de arrangemang ni tdnker ldgga upp. Ta ocksi
r tr v' fram eventuella bilder och etc. Det kan vara bra att f6rbereda bilderna s5 att de

Pa webbDlatsen har rett storlek f6r evenemangssidan som de ska visas p5. Rdtt storlek dr: 667
kan du gratis x zzo pixlar. Har ni inga egna bilder kan ni vSlja en av standardbilderna som vi
hamta upp och forberett et er.
giira om dina biF
der till rett format

nfff#ij}", Grir sA hdr:
verktigen rekom- 1. Logga in med hjSlp av fcireningens admin istrationskonto.
menderarl

z. Gi till din forenings infosida (ldngst ner pi ftrp.nu finns ldnken "Vira med-
lemmar". Hitta din fcirening under det l5n ni tillhijr.

3. Kl icka pi din f i i rening i  l istan. Infosidan visas nu t i l l  hciger iwebbldsaren. Om
du loggat in rattfinns nu en ljusblS ruta med valen "redigera medlemspresenta-
tion", "adressendra och "ldgg till/ta bort evenemang".

a. V:ilj "l5gg till/ta bort evenemang".

5. Ndr du skapar ett evenemang giir du det i tvi steg. Steg r 5r att lSgga in
information om evenemanget. Klicka pi "legg till evenemang"

6. Ftilj instruktionerna p5 skdrmen eller punkterna i manualen.

7. Brirja med att namnge evenemanget. Titeln du ger ditt evenemang kommer
synas i alla listor ddr evenemanget visas och p5 kartan.

8. V6lj direfter en evenemangsbild, din egen ellernigon av standardbilderna.
Det finns en standardbild fdr varje kategori som dr valbar. Den forsta bilden
(rid6bild) stirfrir kategorin "annat" och kan anvdndas i de fall ingen av katego-
rierna 5r anvdndbar fdr diq.



9. Vdlj evenemangstyp. MSste vdljas for att evenemanget ska synas och bli
sokbart pi kartan.

:.o. Sammanfattning. En kort introduktion av evenemanget (max 18o tecken).
Texten kommer att presentera ditt arrangemang ndr den visas i kartvyn.

rr.. Om evenemanget - ar en utforligare beskrivning av arrangemanget.

rz. Recension. Har du citat el ler recensioner som du vi l lanvdnda fcir att  mark-
nadsfrira ditt evenemang kan du l6gga in dem hdr. Kom ihig att alltid ange kdlla!

e3. Nu ska du spara ditt evenemang och du hartv6 vagar att ge.

Om du vSljer "spara" meste du vid ett senare tillfSlle gi in och legga till tidpunkt
fcir evenemanget. Det erfdrst nErt idpunkten 5r angiven som evenemanget bl ir
synligt pi kartan. "Spara" dr bra att anvdnda ndr man villf6rbereda evenemang
i god t id innan de ska synas el ler ndr man har redigerat ett  redan upplagt evene-
mang.

"Lagg till datum/tidpunkt" Sr annars den naturliga fortsettningen och tar dig
vidare till steg 2.

Har du gl6mt att fylla i nigon information som krdvs f6r att sidan ska bli korrekt
kommerfdltet att nidmarkeras. Fyll i informationen som saknas och "spara"

r9en.

e4. Steg z - Ldgg till datum/tidpunkt. B6rja med att ange startdatum och slut-
datum. Bida m5ste anges. Ndr du kl ickar i fdl ten kommer en kalender upp ddr
du kan vdlja datum. DSreftervSljer du klockslag, timme och minuter, ifSltet till
hdger. (Evenemanget kommer automatiskt att sluta visas efter det slutdatum du

angett).

e5. Det hdnder att man inte vill visa tiderna for bestikaren som ser evenemangs-
sidan - hdr dr en mojlighet att d6lja klockslaget om det skulle beh6vas.

r5. Bi l jett lSnk. Kanske vi l l  du att besi jkaren ska komma t i l len speciel l  betalsida
som du har el ler komma direkt t i l l  din hemsida f6r mer information. Skriv in din
webbadress (exempel - http://www.fhp.nu)

:.7. Biljettinfo. Information om till exempel priser och forkcip.

r8. Soara.

Ndr du sparat kommer du att se dina upplagda evenemang i en lista. Hdr kan du
f6rhandsvisa, ta bort, redigera och ldgga till fler datum/tidpunkter.

r9. Ardunci jdochvi l l  avsluta d in redigering av evenemang kl ickar du pi
"Stdng". Di kommer du t i l lbaka t i l l  Din sida och kan se hur evenemangen l istas
f<ir en bestikare. Prova hur det ser ut ndr du klickar pi dem. Siik pi kartan och se
om ditt evenemang kommer upp! Kontrollera ldnkar du gjort sB att de tar beso-
karen till rdtt stdlle!


