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VIKTIG INFORMASJON
Denne informasjon eies av NORILCO.
Nettsiden er NORILCOs ansikt utad, og alle sider skal ha en helhetlig og samstemt profil.
Alle brukere som logger inn i NORILCOs nettsider er selv juridisk ansvarlig for hva som
publiseres, og må på ingen måte bruke nettsidene til å spre eller på annen måte gi ut
informasjon som ikke er relevant for foreningen.
NORILCOs sekretariat forbeholder seg retten til å korrigere innlegg som ikke er i foreningens
interesse.

NORILCO, 16.04.2015

Innlogging
For å logge inn på websiden, går du helt ned i bildet på skjermen, i høyre hjørne. Der
finner du «Logg inn» med liten og grå skrift. Trykk på dette for å komme videre til
innloggingssiden.

Her logger du inn med det brukernavn og passord som du har mottatt.

Når du har logget inn, velger du din egen avdeling i nedtrekksmenyen og klikker på denne.

Dette er et oversiktsbilde av ditt område, her velger du hvor du går videre for å publisere
noe.

Du vil nå komme til en side som gir deg flere valg: Publisere en artikkel eller nyhetssak, lage
en eller flere nye aktiviteter, laste opp relevante filer og dokumenter, og endre/rette på
kontaktinformasjon for din avdeling. Du kan alltid velge å avbryte noe, da lagres ingenting

og du starter på nytt.
Dersom du har valgt feil gjøremål og vil tilbake til utgangspunktet, trykker du også «avbryt» i
stedet for å bruke «tilbake-pilen». Da unngår du mulige redigeringskonflikter fordi du har
flere uferdige/upubliserte sider åpne.
Du kan også slette tidligere artikler eller dokumenter hvis du ønsker å fjerne det, men husk
at offentlige dokumenter skal lagres i 4 år i henhold til norsk lov.

Lag ny artikkel/nyhet
For å lage en ny artikkel eller nyhet, trykker du på «Nyheter» som vist over, trykk på
nedtrekksmenyen, og bildet vil se slik ut:

Her velger du «artikkel» i nedtrekksmenyen, og klikker på knappen «lag ny» for å komme
videre.

Her kan du med egne ord skrive en nyhetsartikkel eller referat fra siste
medlemsmøte/aktivitet:

Noen huskeregler for publisering på nett:
Når du skriver for web, setter du opp artiklene i motsatt rekkefølge av hvordan du er vant til
å lese en avis. Poengene først, og detaljene tilslutt.
Websidene våre er universelt utformet, det betyr at den skal være tilgjengelig og
brukervennlig for alle, uavhengig av funksjonsnedsettelser. Det er derfor viktig at du ikke
bruker andre skrifttyper eller farger, slik at alle sidene våre fremstår som helhetlige, samtidig
som de kan «leses» av alle.
Alle overskrifter skal ha samme skrifttype, da vil overskriften være søkbar og teksten kunne
oversettes i programmer som for eksempel synshemmede bruker for å kunne lese en
nettside. Bruk altså bare de forhåndsprogrammerte skrifttypene (avsnitt, overskrift 1,
ordrett, osv.) som er tilgjengelige på siden.
Feltet der du skriver ingressen er forhåndskodet, og søkbar på internett. Her skal du ikke
legge inn lenker.
Gjør sidene lettleste og enkle å finne frem i. Bruk gjerne kulepunkter i brødteksten.
Når du er ferdig og har sett over at alt er korrekt, trykker du «publiser».

Kalender
For å lage en ny aktivitet i kalenderen, trykker du på «kalender» i oversiktsbildet, og
får opp følgende bilde der du kan velge i nedtrekksmenyen. Klikk igjen på «lag ny»knappen.

Når dette er gjort, har du laget en ny aktivitet i kalenderen med den nødvendig informasjon.
Om noe må endres, kan du klikke deg inn på aktiviteten du vil redigere, og legge til/endre
det du trenger før du igjen trykker «publiser».

Dokumenter
Her kan du velge om du vil skrive en egen artikkel og laste opp bilder, dokumenter
eller PDF-filer som møtereferater, protokoller, og annet relevant for din avdeling.

Velg «fil» i nedtrekksmenyen og klikk på «lag ny»-knappen.

Velg også bilde eller artikkel i nedtrekksmenyen og klikk «lag ny», fyll inn relevant
informasjon og følg samme fremgangsmåte som forklart over.
Husk å gi alle filene du laster opp et godt og forklarende navn, også disse leses av
programmer som for eksempel synshemmede bruker.
Når det gjelder bilder og universell utforming av nettsider, er det viktig at bildene
ikke heter «Dsc00099» da dette ikke forteller leseren av siden noe som helst.
Gi bildet et navn, og beskriv gjerne hva bildet viser i feltet for «alternative bildetekst»
i tillegg. Viser bildet en slående soloppgang i Femundsmarka sett fra en tretopp, så
skriver du dette.

Kontaktinformasjon
Til sist, for å endre kontaktinformasjon, kan du i oversiktsbildet klikke direkte på
boksen med liten penn som vist i bildet:

Et redigeringsbilde for kontaktinformasjonen vil åpne seg, og i brødteksten endrer du
det du trenger å endre. Husk til slutt å trykke «publiser» også her for at endringene
skal gjelde.

Noen enkle retningslinjer til slutt:











Nettsiden er NORILCOs ansikt utad. Tenk nøye gjennom hva du legger ut.
Språk er viktig - Bruk korrekturprogram! Vær klar og tydelig.
Slett eller rediger aldri noe andre har lagt ut, med mindre du har spurt om lov.
Snakk eventuelt med en representant for NORILCOs sekretariat. Sekretariatet
har overordnet korrekturrett.
Er du i tvil, så spør. Ingen spørsmål er for dumme.
Helhet er viktig – Se på hva andre gjør. Lær av hverandre.
Husk at bilder er rettighetsbeskyttet. Ikke kopier bilder fra nettet uten å
spørre eieren først.
Ikke publiser lenker til sider du ikke er sikker på. Legg aldri lenker i ingressen.
Husk at NORILCO er en ideell organisasjon, og ikke reklamer for private
virksomheter uten nærmere avtale med ledelsen i foreningen.
Ha en tydelig regel for navn på opplastede/arkiverte dokumenter, så man
finner frem. Start for eksempel med dato før navn på dokumentet:
24.12.2014 Musevisa
03.02.2014 Musevisa

Lykke til som nettredaktør!

