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Program

• Forskellen på sider og indlæg
• Kategorier
• Hvordan kategorier kan bruges

• Indlægsgitre
• Smagsprøver på indlæg, så vi kan friste vores besøgende med indhold. 
• Der er mange måder at lave disse gitre, vi ser på et par af dem.  

• Vi ser på eksempler
• Spørgerunde



Stil spørgsmål 
undervejs•



Opbygning af hjemmeside

Indholdsområde
Indholds
område

Menu - navigation



Indholdsområdet = 
sider eller indlæg

For den besøgende
ingen forskel



Indlæg kan sorteres i kategorier



Indlæg

• Kategorier 
• Byer, sogne, faggruppe, periode mm 

• Sorteres i kategorien ud fra 
• Seneste, alfabetisk, forfatter mm

• Laver RSS feed

Indlæg



Indlæg Laver RSS feed

Eller et andet system





Sider
Kan kun struktureres via menu og links
Man kan sagtens lave smagsprøver på forsiden – manuelt hver gang

Blokke bl.a.der kan bruges:
Medier&tekst
Teams
Feature ”et eller andet”
De kan hedde forskelligt afhængigt at 
hvilket plugin de kommer fra 



Færdige Layouts fra pluginet Genesis

Velegnede til at lave smagsprøver fra sider



Kategorier

Lynhurtige at lave
Kan slettes
Kan bare være der uden at bruges lige nu



Lav en kategori



Kun navn er nødvendig
Korttitel dannes automatisk
Kan struktureres i hiraki via 
Forældre

Husk at trykke tilføj ny



Tilføj ny kategori

Kan gøres når man laver et indlæg

Kan kan ikke have for mange
- De behøver ikke bruges



Kategorier kan tilføjes menuen



Kategorier
Kategorier udover artikler kunne være:  Smede og byer







Aviserne bruger også kategorier



Indlægsgitre

Kan laves på mange måder

• En blok i Gutenbergeditoren
• Et modul i en pagebuilder
• Shortkode fra fx WP showposts



Lad os se på det online

• Slides kan findes på Arkivassistent.dk/materialer – bliver også tilsendt
• Optagelse af kursus tilsendes af SLA


