Stilbyggar-manual

Logga in
Börja med att logga in på Digistoff. Skriv in adressen för föreningens hemsida,
och lägg till /loggain på slutet av adressen. Exempel:
trevapplingen.nsu.webbhuset.fi/loggain

Vad betyder knapparna?
- Hantera sajt, sidans inställningar
- Logga ut
- Hindra editering, förhandsgranska sidan.
Öppna stilbyggaren.

Välj stil & Duplicera
Om du trycker på Stilbyggare, kan du bläddra
igenom olika förhandsinställda stilmallar för
att testa hur de ser ut.
Märk att knapparna Editera och Radera är
gråa, dvs. inaktiva på de Allmänna stilarna.
Du kan alltså inte editera eller radera en
Almänn stil. För att kunna börja editera en
Allmän stil, måste du först duplicera den,
genom att trycka på den gröna knappen med
ett plustecken. Se bilden.
Under Egna Stilar finns de stilar du själv
skapat/duplicerat. Under Allmänna stilar
finns de förhandsinställda Stilmallarna.

Efter att du tryckt på knappen Duplicera,
du editera vald stil genom att trycka på
blåa knappen Ändra. Vill du ta bort stilen,
du trycka på den röda knappen med
minustecken.

–

Duplicera stil

–

Radera stil
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den
kan
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Hur redigera aktuell/vald stil? Tryck på Stilbyggare,
och tryck på den blåa pennikonen, till höger om vald stil.

Stilbyggaren
Stilbyggaren tillåter dig ändra på sidans utseende, samtidigt som du ser
förändringarna direkt i webbläsaren. Efter att du antingen valt att editera en
stil under kategorin Egna Stilar ser du det här fönstret.

Allmänt – Allmänna inställningar
Här kan du
inställningar.

ändra

sidans

allmänna

Utseende. Väljer du Centrerad får sidan
en bredd på 940 pixlar, medan om du
väljer Full bredd anpassas sidbredden till
webbläsarfönstrets bredd.
Hörn. Genom att flytta slidern eller lägga
in ett värde på 0 – 20 väljer du hur runda
hörnen skall vara på din sida.
Skugga. Genom att flytta slidern eller
lägga in ett värde på 0 – 30 väljer du hur
mycket skugga din sida fäller på
bakgrunden.
Bakgrundsfärg. Tryck på Välj, och välj ut
en bakgrundsfärg för din sida. Alternativt
kan du skriva in färgen i formen RGB, dvs.
xxx,xxx,xxx eller HEX, dvs. #xxxxxx. HEXkoden skrivs automatiskt om till RGB.

Bakgrundsbild. Tryck på Välj fil för att välja bakgrundsbild. Väljer du Fyll ut
stretchas bilden ut över hela webbläsarfönstret, väljer du Upprepning täcks
bakgrunden med många likadana bilder av originalstorlek.
Rubrikfont. Bestäm vilken font dina rubriker skall ha. Stilbyggaren använder
sig av Google Web Fonts. En presentation av fonterna hittar du nätet
(www.google.com/webfonts). Då du hittat rätt font, tömmer du fältet och
skriver in rätt fontnamn. Observera att man här ändrar färg på länkarna i
navigeringen som finns i Huvudsektionen!
Rubrikfärg. Välj färg på dina rubriker. Valet av färg fungerar på samma sätt
som vid val av bakgrundsfärg; både färger i RGB- och HEX-format accepteras.
Textfont. Bestäm vilken font dina text skall ha. Stilbyggaren använder sig av
Google Web Fonts. En presentation av fonterna hittar du nätet
(www.google.com/webfonts). Då du hittat rätt font, tömmer du fältet och
skriver in rätt fontnamn.
Textfärg. Välj färg på dina text. Valet av färg fungerar på samma sätt som vid
val av bakgrundsfärg; både färger i RGB- och HEX-format accepteras.

Sektioner – De olika sektionerna
Stilbyggaren delar upp sidan i sex olika sektioner;
1. Topp
2. Sidhuvud
3. Navigation
4. Huvudsektion
5. Sidfot
6. Notis

Alternativ 1. I det här exemplet har vi valt att Visa sektionerna Topp och Navigation, och då
finns länkarna till sidorna på Toppnivå uppe i högra hörnet. Annars hittar du dem mellan
Sidhuvudet och Huvudsektionen, dvs. i sektionen Navigation. Se nästa bild.

Alternativ 2. Här har vi valt att Gömma sektionen Topp, och då navigeringen till sidorna på
Toppnivå mellan Sidhuvudet och Huvudsektionen. Väljer vi att även gömma sektionen
Navigation finns hela navigeringen i Huvudsektionen. Se bilden nedan.

Alternativ 3. Här har vi valt att gömma både sektionen Topp och Navigation. Nu finns hela
navigeringen i Huvudsektionen. Märk att Huvudsektionen i exemplet består av två Zoner, och
att navigeringen ligger i den vänstra Zonen.

1. Topp
Välj först om du vill att sektionen Topp skall
visas eller inte.
Rubriktext. Välj du vad det skall stå högst
uppe till vänster på sidan.
Rubrikfärg. Färg på texten som står i rutan
ovanför.
Navigationsfärg. Ändrar färgen på menyn
eller navigationen som syns i uppe i vänster
hörn.
Bakgrundsfärg. Går att ändra då man i de
allmänna inställningarna har ställt in Utseende
på Full bredd.
Höjd. Höjden på toppbalken.

2. Sidhuvud
Välj först om du vill att sidhuvudet skall visas
eller inte.
Höjd. Välj höjd i pixlar på sidhuvudet.
Bakgrundsbild. Om du vill ha en bild i
sidhuvudet, tryck Välj fil, och välj bild.
Bakgrundsfärg.
sidhuvudet.

Välj

bakgrundsfärg

på

Sidhuvudstext. Skriv in vad du vill att det
skall stå i sidhuvudet.
Textfärg. Välj färg på texten i sidhuvudet.
Placering. Här kan du välja om texten i
sidhuvudet skall ligga till vänster, höger eller i mitten.

3. Navigation
Ifall du valt att Gömma sektionen Topp, kan
du
här
ändra
på
navigationsbalkens
utseende.
Välj först om du vill Visa eller Gömma
navigationsbalken.
Bakgrundsfärg. Välj
navigationsbalken.

bakgrundsfärg

för

Textfärg. Välj textfärg för navigationslänkarna.
Placering. Välj om länkarna i navigationsbalken skall ligga till vänster, höger
eller i mitten.

4. Huvudsektion
Bakgrundsfärg.
huvudsektionen.

Välj

bakgrundsfärg

för

Expandera
navigering.
Vill
du
att
navigeringen expanderas så att besökaren kan
se alla undersidor i navigeringen, så som i
exempelbilden Alternativ 3 på sidan 4? Eller
måste användaren själv trycka sig framåt i
navigeringen?
Expandera navigering. På bilden till vänster
har vi valt att inte expandera navigeringen,
medan vi valt att expandera navigeringen till
höger. I exemplet har vi valt att gömma toppoch navigationsbalken, så att hela sidans
navigering sker från den vänstra Zonen i
Huvudsektionen. I exemplet är Navigeringens
placering inställd på Vänster.

Navigeringens
placering.
Skall
högerjusteras, eller skall den centreras?

navigeringsmenyn

5. Sidfot
Välj först om du vill Visa eller Gömma
sidfoten.
Text. Skriv in vad det ska stå i sidfoten.
Bakgrundsfärg.
sidfoten.

Välj

bakgrundsfärg

för

Textfärg. Välj textfärg för sidfotstexten.
Placering. Här kan du välja om texten i
sidfoten skall ligga till vänster, höger eller i
mitten.

vänster-

eller

6. Notis
Välj först om du vill Visa eller Gömma
notisen.
Text. Skriv in vad det ska stå i notisen.
Bakgrundsfärg. Välj bakgrundsfärg för
notisen. Går att ändra då man i de
allmänna inställningarna har ställt in
Utseende på Full bredd.
Textfärg. Välj textfärg för notisen.

Inställningar
Välj till sist Stilnamn på din stil, och välj
om du vill Spara och applicera stilen eller
Spara utan att applicera stilen.
Glöm inte att slutligen trycka på Spara!

För mera information och instruktioner, kan ni gå in på hjalp.webbhuset.fi

