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Generatepress tema + Beaver Builder + Livemesh Addon  

Tema  
Installeres under Udseende – Tema 
Det er et layout for siden med forskellig opsætning af sidebar og tilretningsmuligheder 
Man kan søge forskellige frem, se en live forhåndsvisning af ens side 
 
Aktivere den man ønsker, kan gøres om men det kræver atter tilpasning 
Pro og Premium udgaver giver flere tilpasningsmuligheder og færre begrænsninger.  
 
Valg af tema gør man fra start og så holder man som regel fast i det længe.  Når man vælger nyt 
tema så består alt indhold i indlæg og på sider, men opsætning af selve layout forandres – mistes. 
 
Generatepress gratis – Et godt tema af en god, samvittighedsfuld og aktiv udvikler.  
Premium udgaven giver masser af tilpasningsmuligheder og den arbejder godt sammen med alle 
pagebuildere. 
 

Plugins 
Seedprod – laver en midlertidig forside mens vi roder 
Beaver Builder pagebuilder Lite version virker sammen med pro addons 
Livemesh Addons til Beaver Builder – ekstra moduler gratis 
 
(andre gode addon plugins til Beaver Builder - Header + Footer, Ultimate Addons og PowerPack er 
rigtige gode Pro plugins men har også gratis versioner med nogle få moduler)  
 
Læs om flere plugins på arkivassistent.dk der skriver jeg løbende om plugins/temaer/værktøjer der 
er relevante for arkiv webmastere 

 

Widgets 
Indeholder funktioner eller indhold der kan sættes ind i temaets sidebar, footer, header eller hvor 
temaet giver mulighed for det. Tidligere var det MÅDEN man kunne tilpasse temaet på, i dag har vi 
pagebuildere med moduler der ofte kan gøre det langt smartere.  
 
Man kan finde ekstra widgets med særlige funktioner som plugins. Man bør ikke satse hele sidens 
udseende på widgets, de er ikke i særlig høj kurs og udviklingen af dem begrænset. 

 

  

https://d.docs.live.net/c4c781e3a2912eb3/Dokumenter%20One/Hjemmesider/Arkivassistent/Arkiv%20kursus%20materialer/arkivassistent.dk
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Sider og indlæg 
Vi bruger sider til faste ting der ikke forandres sig væsentligt, kontaktside, åbningstider, oversigter 
over samlinger. 
Indlæg bruger vi til den løbende formidling. Indholdet kan sendes ud som email og postes 
automatisk på Facebook. Vi kan sortere det i kategorier og vise kategorier frem flot og 
indbydende. 

Menu 
Menuen kan bestå af sider, kategorier, links. Vi kan lave undermenuer, med træk og slip. 
Placeringen af menuer er afhængigt af temaet. Nogen har en eller flere horisontale, andre har 
verticale. Med pagebuildere kan man indsætte menuer som moduler lige hvor man vil. 
 
Kontrolpanel – Udseende – Menuer 
Man redigerer menuen med træk og slip. 
Håndter områder vælger man hvilken menu der skal bruges hvor – hvis der er flere muligheder 
 

Kategorier 
Indlæg sorteres i kategorier. 
 
 
Kontrolpanelet – Indlæg – Kategorier 
Udfyld feltet navn – resten er ikke nødvendigt – tryk tilføj kategori 
 
Lav: Månedens billede 

Nyheder 
+ andre relevante (portrætter, ejendomsbeskrivelser, slægter o.l.) 

 

Lav indlæg 
 
Kontrolpanel - Nyt indlæg 
Udfyld overskrift – fængende, den skal få folk til at klikke 
Tilføj tekst nedenunder – evt. blot vrøvletekst pga tidsnød idag 
Tilføj flere billeder til indlægget, set dem evt. ind som galleri (det springer vi over i dag) 
 
Vælg kategorier – tilføj til relevante kategorier 
Udvalgt billede – det er salgsbilledet – det der skal lokke folk til at klikke og læse 
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Lav forside med indlæg vist frem i indlægsmodul 
Forside  

- Deaktiver elementer nederst på siden – sæt kryds i fjern indholdstitel 
- Sidebygger indholdsfelt fuld eller indeholdt 

 
Brug Beaver builder 
Indsæt Heading fra Livemesh – Lav den til Nyheder 
 
Indsæt Posts grid modul fra Livemesh 
 Under Postcontent Display project excerpt = no 

Under General Filterable = no 
Under Loop Query Sorter - Kategorier – match all kategorier except.. 

  Søg månedens billede frem i det tomme felt  
 

 
Kopier ovenstående moduler og træk dem ned i bunden. så der laves en ny række til dem 
 
Ændre heading fra Nyheder til Månedens billede 
 

Ændre Loop Query  
 Sorter Kategorier – match these kategorier 
 Søg månedens billede frem i det tomme felt  

Under General Number of items to be displayed = 1 
Under layout (findes under 3 prikker) 

 Columns per row ændre til 1 i både desktop, tablet og mobil 
 
Giv evt rækken en anden baggrundsfarve 
 
 
 

Had skal forsiden være 
En statisk side er ikke forandrer sig når der kommer indlæg 
En indlægsside der viser indlæg en efter én  
Eller en statisk  
 
Kontrolpanel – Indstillinger – læsning vælg forside som forside – tryk gem ændringer for at den 
nye forside er den man kommer ind på når man taster domænenavn 
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Månedens billede som SIDE  
(hvis vi ikke synes kategorisiden er pæn, det er den der viser indlæg som standard)  
Kategoriside kan tilføjes til menuen og så behøver man ikke lave en særskilt side til månedens 
billede 
  
Gør som på forsiden 

Indsæt Posts grid modul fra Livemesh 
 Under Postcontent Display project excerpt = no 

Under General Filterable = no 
Under Loop Query - Sorter - Kategorier  

Skriv måned i det tomme felt under Match these kategorier  
og vælg kategorien der kommer frem 

Under General Number to be dispayed = 1 
      Filterable = no. 

Under layout vælg Columns per row ændre til 1 i både desktop, tablet og mobil 
 

Kopier modulet og lav det med 2 kolonner og forskydning med 1 under Loop Query 
 
 
(Filter funktion virker ikke ordentligti dette plugin, men det gør det i pro udgaver fra PowerPack og 
Ultimate addons) 
 
 
 

Widgets 
Kontrol panel – Udseende – Widgets 
Her kan man se hvilke placeringer ens tema giver mulighede for. 
I Temaet Generatepress har man for hver enkelt side/indlæg nederst mulig for at vælge sidebar til 
og fra.  
 
Træk dem over og udfyld indhold i. 
 

• Seneste indlæg 

• Kategorier 

• Billede med kortudsnit + link 
 

Kortudsnit til ens arkiv finder man under demo1.arkivassistent.dk - samlinger 
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