
  2013-06-27 

 

  

Hand ledning version 4.0 



  2013-06-27 

1 Publiceringsverktyget Polopoly ............................................................................. 1 

1.1 Tillgång och behörighet......................................................................................................... 1 

1.2 Inloggning ............................................................................................................................. 1 

1.3 Direktredigering av artikel .................................................................................................... 2 

1.4 Allmän information gällande webbpublicering ..................................................................... 3 

2 Strukturen i Polopoly .............................................................................................. 3 

2.1 Avdelningar ........................................................................................................................... 3 

2.2 Avdelning, menyrubrik och första Artikel i avdelning ......................................................... 3 

2.3 Artiklar .................................................................................................................................. 4 

3 Redaktörgränssnittet ............................................................................................... 4 

3.1 Symboler för olika objekt i Polopoly .................................................................................... 5 

3.2 Informationsfältet .................................................................................................................. 6 

3.3 Navigeringsdel....................................................................................................................... 7 

4 Arbetsytan ............................................................................................................... 8 

4.1 Innehållslistor ........................................................................................................................ 8 

4.1.1 Listade eller inte Listade avdelningar och Artiklar i menyn .......................................... 8 

4.1.2 Flikar .............................................................................................................................. 9 

5 Avdelnings- och Artikelstruktur ........................................................................... 10 

5.1 Arbetsflöde .......................................................................................................................... 10 

5.2 Menyrubrik och menyinnehåll för avdelning ...................................................................... 10 

6 Avdelningar .......................................................................................................... 11 

6.1 Skapa en Vanlig Avdelning ................................................................................................. 11 

6.2 Visa övriga namnfält ........................................................................................................... 12 

7 Artiklar .................................................................................................................. 13 

7.1 Skapa artikel ........................................................................................................................ 14 

7.2 Fliken Innehåll ..................................................................................................................... 15 

7.3 Innehållslista ........................................................................................................................ 16 

7.4 Ändra ordning på objekt i en innehållslista ......................................................................... 17 

7.5 Redigeringsläget .................................................................................................................. 17 

8 Fliken Publiceringsinställningar i Avdelningar och Artiklar ............................... 18 

8.1 Avdelning ............................................................................................................................ 18 

8.1.1 Puff för avdelning ........................................................................................................ 19 

8.1.2 Kategorisering .............................................................................................................. 19 

8.2 Artikel .................................................................................................................................. 20 

8.2.1 Puff ............................................................................................................................... 22 

8.2.2 Kategorisering .............................................................................................................. 23 



  2013-06-27 

9 Fliken Avancerat i Avdelningar och Artiklar ....................................................... 24 

10 Blockartikel .......................................................................................................... 25 

10.1 Att skapa en Blockartikel ................................................................................................. 25 

10.2 Fliken Innehåll ................................................................................................................. 26 

11 Textredigeraren ..................................................................................................... 27 

11.1 Ankarlänk ........................................................................................................................ 28 

11.2 Skapa Ankarlänk .............................................................................................................. 28 

12 Länka till filer/objekt i en Blockartikel ................................................................ 29 

12.1 Länka till en uppladdad fil ............................................................................................... 29 

12.2 Intern länk (i Polopoly) .................................................................................................... 29 

12.3 Ta bort/Redigera länk ...................................................................................................... 29 

12.4 Klickbar bild .................................................................................................................... 29 

13 Ladda upp filer och bilder .................................................................................... 30 

13.1 Ladda upp filer till en Blockartikel .................................................................................. 30 

13.2 Uppladdning av bilder ..................................................................................................... 31 

13.3 Infoga befintliga bilder i artikeln ..................................................................................... 32 

13.4 Uppdatera filer och bilder ................................................................................................ 33 

13.5 Återta borttagna filer ........................................................................................................ 33 

14 Blockartikel med flera spalter .............................................................................. 34 

14.1 Skapa Blockartikel med flera spalter ............................................................................... 34 

14.1.1 Skapa spalter ................................................................................................................ 34 

15 Snabbvalsmeny ..................................................................................................... 36 

15.1 Skapa en Snabbvalsmeny ................................................................................................ 36 

16 Inkludera block i en Blockartikel ......................................................................... 37 

17 Funktion ................................................................................................................ 39 

18 Filarkiv .................................................................................................................. 39 

18.1 Skapa filarkiv ................................................................................................................... 39 

18.1.1 Fliken Filarkiv .............................................................................................................. 40 

18.1.2 Skapa underkataloger i ett filarkiv ............................................................................... 42 

18.1.3 Fliken Filarkivsinställningar ........................................................................................ 43 

18.1.4 Uppdatering av filer och bilder .................................................................................... 44 

19 Menylänk, menyrubrik, menyavdelare ................................................................. 45 

19.1 Menylänk ......................................................................................................................... 45 

19.2 Menyrubrik ...................................................................................................................... 45 

19.3 Menyavdelare .................................................................................................................. 45 

20 Anmälningslista .................................................................................................... 46 



  2013-06-27 

20.1 Anmälningslista ............................................................................................................... 46 

20.1.1 Skapa en Anmälningslista ............................................................................................ 46 

20.1.2 Fliken Anmälningslista ................................................................................................ 47 

21 Bokningslista för användare ................................................................................. 49 

21.1 Skapa en Bokningslista för användare ............................................................................. 49 

21.1.1 Fliken Bokningslista för användare ............................................................................. 49 

22 Gruppanmälningslistor ......................................................................................... 52 

22.1 Att skapa en Gruppanmälningslista ................................................................................. 52 

22.1.1 Fliken Gruppanmälningslista ....................................................................................... 52 

23 Bokningslista för grupper ..................................................................................... 54 

23.1 Att skapa en Bokningslista för grupper ........................................................................... 54 

23.1.1 Fliken Bokningslista för grupper ................................................................................. 54 

24 Forum .................................................................................................................... 56 

24.1 Skapa ett Forum ............................................................................................................... 56 

24.1.1 Fliken Forum ................................................................................................................ 57 

24.2 Diskutera i forum ............................................................................................................. 59 

24.3 Moderera Forum .............................................................................................................. 60 

24.3.1 Moderering ................................................................................................................... 61 

24.3.2 Ändra status.................................................................................................................. 61 

24.3.3 Varje inlägg markeras med aktuell statusikon ............................................................. 61 

24.4 Fliken Kommentarer i en Blockartikel eller Nyhet ......................................................... 62 

25 Formulär ............................................................................................................... 63 

25.1 Att skapa ett formulär ...................................................................................................... 63 

25.1.1 Fliken Formulär............................................................................................................ 63 

25.1.2 Fliken Inskickade data ................................................................................................. 63 

25.1.3 Olika fälttyper .............................................................................................................. 65 

25.1.4 Formulärdata ................................................................................................................ 67 

26 Nyheter, notiser och nyhetsarkiv .......................................................................... 69 

26.1 Nyhetsarkiv ...................................................................................................................... 69 

26.2 Nyhetsarkivets redigeringsläge – Fliken Nyheter ............................................................ 70 

26.3 Nyheter ............................................................................................................................ 70 

26.4 Skapa en Nyhetsartikel .................................................................................................... 70 

26.4.1 Fliken Nyhetsartikel ..................................................................................................... 70 

26.4.2 Fliken filer och bilder ................................................................................................... 71 

26.4.3 Fliken Publiceringsinställningar .................................................................................. 71 

26.4.4 Fliken kommentar ........................................................................................................ 71 



  2013-06-27 

26.5 Notiser .............................................................................................................................. 72 

26.6 Skapa en notis .................................................................................................................. 72 

26.6.1 Fliken Notis .................................................................................................................. 72 

26.6.2 Fliken Filer och bilder i en Notis ................................................................................. 73 

26.6.3 Fliken Publiceringsinställningar i en Notis .................................................................. 73 

26.7 Visa Notiser/Nyheter på en webbsida .............................................................................. 73 

26.8 Inkludera Notiser/Nyheter i en Blockartikel .................................................................... 74 

26.9 Visning av gamla nyheter i Nyhetsarkivet ....................................................................... 76 

26.10 Fliken Publiceringsinställningar i Nyhetsarkiv ............................................................... 76 

27 Flytta och publicera objekt ................................................................................... 77 

27.1 Flytta en Avdelning/Artikel ............................................................................................. 77 

27.2 Flytta flera Avdelningar/Artiklar/filer samtidigt ............................................................. 78 

27.3 Publicera på flera platser ................................................................................................. 78 

28 Språkhantering för en Avdelning resp. Artikel .................................................... 80 

28.1 Inställning av språk på nya Avdelningar ......................................................................... 80 

28.2 Översättning av en Avdelning/Artikel ............................................................................. 80 

28.3 Sök efter borttagna översättningar ................................................................................... 81 

28.4 Redigera en översatt Avdelning/Artikel .......................................................................... 81 

28.5 Byta språk eller ta bort översatt Avdelning/Artikel ......................................................... 81 

28.6 Artikelspecifikt vid språkversioner .................................................................................. 82 

29 Avpublicera och återta avpublicerade objekt ....................................................... 82 

29.1 Återta avpublicerade objekt ............................................................................................. 82 

30 Högerspalt i en Avdelning eller Artikel ............................................................... 83 

31 Puff ....................................................................................................................... 84 

31.1 Skapa en Puff ................................................................................................................... 84 

31.2 Använda en Puff i en länk ............................................................................................... 85 

31.3 Använda Puff i automatisk skapad lista ........................................................................... 85 

32 Kategorier ............................................................................................................. 86 

32.1 Sätta kategorier på ett objekt ........................................................................................... 86 

32.2 Skapa en kategorilista ...................................................................................................... 86 

32.3 Automatiskt föreslagna kategorier ................................................................................... 86 

32.4 Tips: Styr vilken text som visas i listor ........................................................................... 86 

33 Låsta Avdelningar/Artiklar ................................................................................... 87 

34 Versionshantering ................................................................................................. 88 

34.1 Snabbval (svart pil) .......................................................................................................... 89 

34.2 Knapparna ute till höger om resp. objekt ......................................................................... 89 



  2013-06-27 

35 Sökfunktionen ....................................................................................................... 90 

35.1 Standard-fliken ................................................................................................................ 90 

35.2 Avanceratfliken ................................................................................................................ 91 

35.3 Söka på id-nummer .......................................................................................................... 92 

36 Klona ett objekt .................................................................................................... 92 

37 Behörigheter ......................................................................................................... 93 

37.1 Visa behörigheter ............................................................................................................. 93 

37.2 Redigera behörigheter ...................................................................................................... 94 

37.3 Tilldela rättigheter till grupper ......................................................................................... 95 

37.4 Skydda en avdelning eller artikel .................................................................................... 96 

37.5 Gästinloggning ................................................................................................................. 97 

37.6 Manuellt inlagda inloggningsfunktioner .......................................................................... 97 

 

 



 1 2013-06-27 

1 Publiceringsverktyget Polopoly 
Polopoly används för publicering och hantering av webbaserad information vid Linköpings 

universitet. Polopoly är ett upphandlat verktyg med lokala anpassningar. 

1.1 Tillgång och behörighet 

Du måste ha behörighet till systemet för att kunna skapa och publicera information i Polopoly. 

Webbansvarig på din institution ser till att ge dig den rätta behörigheten till systemet.  

1.2 Inloggning 

När du ska arbeta i Polopoly måste du logga in för att få tillgång till systemets funktioner. Du har 

två alternativa sätt att logga in till redaktörgränssnittet. 

 

Alt. 1 Starta en webbläsare och ange följande adress i adressfältet: 

 polopoly.liu.se/polopoly 

 

Ange ditt användarid som är detsamma som ditt liu-id samt lösenordet som du har till det. Bilden 

nedan visar inloggningssidan till Polopoly. 

Den använder den centrala inloggningen och om du redan är inloggad i något annat system med 

hjälp av den så kommer du direkt in. 
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Alt. 2 Gå via webbläsaren direkt till sidan som du önskar arbeta med.  

Längst ner till höger på sidan hittar du symbolen (en penna) för att logga in och kunna 

redigera en Avdelning/Artikel. 

När du klickar på inloggningssymbolen blir du uppmanad att ange ditt liu-id samt lösenord.  

 

 

När du är inloggad och du har behörighet att redigera en Avdelning/Artikel visas nere till 

vänster i menyn följande rubriker: 

Redigera avdelningen/Redigera avdelningen/Visa id på artiklar (grön bakgrundsfärg på 

menyrubriken). Klicka på menyrubriken och du är inne i Redaktörgränssnittet. 

 

1.3 Direktredigering av artikel 

Efter inloggning kan enklare redigering göras direkt i en artikel. Klicka vid pennan överst i artikeln 

så öppnas den för redigering. Funktionen är avsedd för enklare korrigeringar och förutsätter att du 

har rätt att editera artikeln.  

Åtgärden måste sparas eller avbrytas innan man klickar på andra länkar på sidan.  
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Struktur sedd i redigeringsläge 

Besöksvy 

Här visas inte namnet på artikeln Allmän 

kursinformation utan den blir länkad till 

avdelningsrubriken 

1.4 Allmän information gällande webbpublicering 

Om du önskar mer information gällande att skriva för webben och policy för webbpublicering vid 

LiU så finns det på: http://www.liu.se/insidan/webbpublicering. 

 

Vilka webbläsare som officiellt stödjer Polopoly 9 så är det enl. information på sidan för 

webbpublicering följande som gäller: 

 

 De webbläsare som officiellt stöds för redigering i Polopoly är Internet Explorer 8 

och 9, Firefox 3.6 till 10, Chrome 8 och 9 samt Safari 5 

2 Strukturen i Polopoly 
För att strukturera informationen i Polopoly skapas Avdelningar och däri publiceras Artiklar. En bra 

struktur underlättar navigering, presentation och administration av information. För att jämföra med 

något kan man jämföra med en mappstruktur i Windows och de filer (dokument) som man sparar 

där. 

 

 

 

 

2.1 Avdelningar 

Det finns två typer av Avdelningar i systemet. En Avdelning benämns Vanlig Avdelning och det är 

den som de flesta redaktörerna arbetar med. Den andra typen är Nyhetsarkiv.  

2.2 Avdelning, menyrubrik och första Artikel i avdelning 

Innehållet i en avdelning listas i menyn i den ordning objekten placeras. Den översta artikeln som 

man valt att visa på menyn kopplas automatiskt till avdelningens namn. Det innebär att det 

artikelnamnet inte visas i menyn för besökare. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Struktur sedd som besökare på en webbsida Struktur sedd i redigeringsläget 

http://www.liu.se/insidan/webbpublicering
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2.3 Artiklar 

För att producera och publicera information använder du olika typer av Artiklar vilka sparas i 

Avdelningar. En vanlig artikeltyp är Blockartikeln. Här skriver du t.ex. in text, lägger in bilder, 

skapar länkar eller använder andra funktioner som finns tillgängliga för just Blockartikeln. Det finns 

ett antal olika artikeltyper avsedda att på olika sätt publicera information. 

3 Redaktörgränssnittet 
Då du ska arbeta i Redaktörgränssnittet måste du vara inloggad till systemet. Inloggningen sker som 

beskrivits under kapitel 1 om Publiceringsverktyget Polopoly. 

 

Redaktörgränssnittet är indelat i tre delar. 

 

1. Informationsfält (grönt område) för meddelanden och inställningar 

2. Till vänster finns ett navigeringsfönster som visar alla objekt i strukturen 

3. Arbetsyta. Här arbetar du med avdelningar och artiklar. Det finns flikar för att hantera 

inställningar till objekten samt funktionsknappar 

4. Längst ner på fliken Min Arbetsyta (My desktop på bilden) kan du genom att mata in ett 

objekts id-nummer gå direkt till objektet (Avdelning el. Artikel) 

 

 

 
 

 

 

 

1. Informationsfält 

3. Arbetsyta och innehållslistor 

2. Navigeringsfönster 

4. Fliken Min arbetsyta (My desktop) 
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3.1 Symboler för olika objekt i Polopoly 

 

 

 Vanlig avdelning 

 

 Nyhetsarkiv Nyhet Notis 

 

 

Blockartikel 

 

Filarkiv  Underkatalog till ett filarkiv 

 

Menyrubrik Menylänk Menyavskiljare 

 

 Anmälningslista för användare  Bokningslista för användare 

 

 Gruppanmälningslista  Bokningslista för grupper 

  

 Forum 

 

 Formulär 

 

 Tidpublicering 

 

 

Redigera, egenskaper, kopiera till Klippboken, ta bort 

 

 

 

 

 Artikel listas i menyn  Artikel listas ej i menyn 

 
  

https://polopoly.liu.se/polopoly/CM?owid=9662755241&ofid=1369662755242&ofn=nav
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3.2 Informationsfältet 

I det gröna området högst upp i fönstret finns det möjlighet att göra inställningar samt ta del av 

information. 

 

 

 Här visas vem som, på din dator, är inloggad till systemet. När du klickar på namnet så kan du 

ändra språket för programmet. 

Första gången som du loggar in är språket för programmet inställt på engelska. Det här är 

språkinställningen för själva Polopoly (menyer, knappar flikar etc.) inte vilket språk du väljer 

att producera dina avdelningar och artiklar på 

 

Under rubriken Language – välj språk Swedish och klicka Save and View för att spara 

inställningen. 

 

OBS! För att språkändringen ska slå igenom måste du logga ut och logga in på nytt 

 

Min arbetsyta 

 Aktiverar fliken Min arbetsyta om den inte är synlig 

 

Manual 

 Här finns en länk till den manual som är utlagd på sidan för webbpublicering 

http://www.liu.se/insidan/webbpublicering?l=sv 

 

Logga ut 

 Här loggar du ut ur Polopoly 

 

Klippboken 

 Längst ut till höger ser du en symbol för Klippboken. Klippboken är ett tillfälligt 

lagringsutrymme för referenser. Klippboken nås på flera platser i systemet och innehåller 

senast valda referens 

 

  

Klippboken 

http://www.liu.se/insidan/webbpublicering?l=sv
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3.3 Navigeringsdel 

På navigeringsdelen som finns till vänster på skärmen visas en trädstruktur på avdelningar och 

artiklar. Avdelningar och olika artikeltyper representeras med olika symboler. Du hittar även 

sökfunktionen för objekt under själva trädstrukturen. 

 

Exempel på objekt i Innehållsträdet 

 

 

 

 

 

När du klickar med markören på symbolen för ett objekt kommer en snabbmeny fram där du kan 

välja mellan kommandon: 

 

 

  

Här bredvid ser du exempel på Avdelningar 

(den gula mappsymbolen) och Artiklar 

1. Visar namnet på Avdelningen/Artikeln 

2. Visa - Avdelningen/Artikeln öppnas på arbetsytan i visningsläge 

3. Redigera - Avdelningen/Artikeln öppnas på arbetsytan i 

redigeringsläge 

4. Kopiera till klippboken – ett objekt kan kopieras till Klippboken 

för att sedan klistras in som en referens i exempelvis en annan 

artikel. Det är ingen kopia av ett objekt som klistras in utan en 

referens som är en sökväg till ett objekt 

5. Granska – Objektet visas så som besökaren ser sidan 

 
 
 
 
 

Sökfunktionen 
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4 Arbetsytan 
När du kommer in i redaktörgränssnittet finns på arbetsytan en flik som heter Min arbetsyta. På den 

fliken finns de 10 senaste sparade objekten. Här kan du även lägga in Avdelningar/Artiklar som du 

vill ha som favoriter samt direkt skriva in en Avdelnings eller Artikels id-nummer för att öppna 

objektet. 

 

Från arbetsytan arbetar du med Avdelningar och Artiklar. Längst upp respektive längst ner på 

arbetsytan finns knappar för att antingen stänga ett objekt eller växla till 

redigeringsläget/granskningsläget. 

4.1 Innehållslistor 

Fliken Min arbetsyta visar en innehållslista med bl.a. de 10 senaste sparade objekten.  

Avdelningar har även en innehållslista, dvs. visar underavdelningar och artiklar som finns i 

Avdelningen. 

Knapparna/symbolerna ute till höger på en innehållslista beskrivs här.  

 

1. Redigera – används när du vill redigera en Avdelning/Artikel (du öppnar objektet i 

redigeringsläge) 

2. Egenskaper – här kan du bl.a. hitta de senaste versionerna för en Avdelning/Artikel 

3. Kopiera till klippboken – tillfällig lagringsplats för referenser  

4. Ta bort – avpublicering av en Avdelning/Artikel 

5. Byt till – för redan öppnade Avdelningar/Artiklar visas knappen Byt till. Det är ett sätt att 

enkelt växla mellan Avdelningar/Artiklar 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Listade eller inte Listade avdelningar och Artiklar i menyn 

Alla nya Avdelningar/Artiklar som skapas har grundinställningen att de inte listas i menyn för 

besökare. Vill du att en Avdelning/Artikel ska listas i menyn för besökare så klickar du på 

symbolen för ögat som finns till vänster om Avdelnings- resp. Artikelnamnet. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ögat som symbol för listade objekt i 

menyn 

Ögat som symbol för inte listade 

objekt i menyn 
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4.1.2 Flikar 

När du öppnar en Avdelning/Artikel så får varje öppnat objekt sin egen flik. Flikarna visas högst 

upp på arbetsytan. Du kan maximalt ha 20 flikar öppna samtidigt. För att stänga en flik kan du 

klicka på krysset som finns på varje flik. Om du växlar objekt och är i redigeringsläget blir objektet 

låst och det visas då ett hänglås som symbol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exempel på flikar 

Hänglåssymbol 
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5 Avdelnings- och Artikelstruktur 
Avdelningar är till för att strukturera information. Genom att publicera artiklar och skapa 

avdelningar i avdelningar bygger man en struktur som underlättar navigering, presentation och 

administration. 

 

Hur just din institution/avdelning har byggt upp eller tänker strukturera webbsidor har 

webbansvarig person på resp. institution/avdelning information om. 

5.1 Arbetsflöde 

När du ska skapa en Artikel är det enklast att du börjar med att gå till Avdelningen i vilken Artikeln 

ska publiceras. Finns inte Avdelningen måste du först skapa den, därefter väljer du typ av Artikel. 

Önskar du redigera en redan befintlig Avdelning/Artikel söker du rätt på den för att sedan göra dina 

ändringar i redigeringsläget. 

5.2 Menyrubrik och menyinnehåll för avdelning 

När en Avdelning väljs i besökarens vy visas Avdelningens namn som en menyrubrik med blå 

bakgrund. 

Därunder visas Avdelningens innehåll (Artiklar och Avdelningar) som man har valt att lista i 

menyn. 

 

Den översta öppna artikeln i en avdelning visas automatiskt som startsida. Namnet på artikeln visas 

då inte i menyn till vänster.  

 

 

Besökarens vy          Redigeringsgränssnittet 

    

 

1. Visas som startsida eftersom den är översta öppna artikeln 

2. Visas i menyn 

3. Visas i menyn  

4. Visas i menyn (avdelning) 

5. Visas ej i menyn eftersom den är ”blundad” i redigeringsgränssnittet 

6. Visas i menyn 

  

Fel bild – fel 

färgsättning 
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6 Avdelningar 
Det finns två typer av Avdelningar, det är Vanlig Avdelning och Nyhetsarkiv. 

 

I en Vanlig Avdelning finns flikarna: 

 Innehåll - här kan du skapa och namnge objekten 

På den här fliken visas även en innehållslista på de objekt som finns i en Avdelning 

 Publiceringsinställning – här kan du bl.a. se var ett objekt är publicerat, ändra sidansvarig 

etc. – se kap 8 för mer information om Publiceringsinställningar 

 Huvud och Fot – här lägger du in information som ska finnas på sidans sidhuvud/sidfot.  

 Avancerat – under den här fliken finns information om objektets föräldratillhörighet samt 

kan du sätta behörigheter på ett objekt – se kap 9 för mer information om fliken Avancerat 

6.1 Skapa en Vanlig Avdelning 

1. Öppna Avdelningen i vilken du vill skapa en ny Avdelning 

2. Se till att du står på fliken Innehåll 

3. Under rubriken Innehåll väljer du Avdelning – Vanlig Avdelning 

4. Klicka på knappen Skapa – En ny flik ”Ny avdelning” finns nu på arbetsytan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. På fliken Innehåll namnger du Avdelningen i fältet Namn (obligatorisk information). 

Behöver du t.ex. lägga till ett webbalias klickar du på knappen Visa övriga namnfält 

6. För att spara Avdelningen klickar du på knappen Spara och Infoga 

 

 

7. Välj placering i menyn (om det inte är första avdelningen du skapar). Nya Avdelningar 

föreslås av Polopolysystemet att alltid placeras överst i Innehållslistan  

8. Önskar du annan placering klickar du på radioknappen som finns mellan varje objekt i 

innehållslistan 

 

 

 

Exempel: 

Öppen avdelning. I den här avdelningen 

skapas den underordande avdelningen 
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9. När du valt placering klickar du på knappen Infoga och visa. Nu har du skapat din nya 

Avdelning  

10. För att avdelningar och artiklar ska listas i menyn för besökare måste ögat för objektet 

öppnas. Klicka på symbolen för blundat öga  i avdelningens innehållslista. Ögat öppnas 

då och avdelningen/artikeln visas i menyn 

 

 

6.2 Visa övriga namnfält 

Om du klickar på knappen Visa övriga namnfält så hittar du fler fält för namngivning 

 

1. Del av sökväg i webbadressen - Här kan du ange ett webbalias. Fältet fylls i med automatik 

och informationen hämtas från fältet Namn om du inte manuellt lägger in annan 

information 

 

Ett webbalias sätts så att sidan får en enkel adress, till exempel www.liu.se/miljo/forskning 

i stället för http://www.liu.se/Milj%xx%yy/Forskning%20%nn%nnSaker/  

 

OBS! Använd a-z, 0-9 eller – (bindestreck) i namnet för ett webbalias. Inga specialtecken eller versaler 

får användas. 

 

2. Namn i brödsmulerad – Om man önskar ett kortare namn än det som är inskrivet i fältet 

Namn är det bra att ange ett kortare namn i brödsmuleraden 

 

3. Namn i sidtitel – På utsidan i webbläsaren kan du högst upp till vänster hitta webbsidans 

titel (webbläsarspecifikt) alternativt på den öppna webbläsarfliken. Om du inte anger något 

i fältet Sidtitel så hämtas information i första hand från fältet Namn i brödsmulerad och om 

det är tomt så hämtas informationen från fältet Namn 
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7 Artiklar 
En Artikel måste alltid publiceras i en Avdelning. Se därför till att du är i rätt Avdelning innan du 

börjar skapa en Artikel. 

En Artikel används till att presentera och hantera information i Polopoly. 

 

Följande artikeltyper finns: 

 Blockartikel 

 Filarkiv 

 Menylänk 

 Menyrubrik 

 Menyavdelare 

 Anmälningslista 

 Gruppanmälningslista 

 Bokningslista för användare 

 Bokningslista för grupper 

 Forum 

 Formulär 

 

Tips! 

Det är bra om en Artikel sparas så snart som möjligt efter att den skapats. 

Följande tillvägagångssätt kan rekommenderas: 

 

1. Skapa och namnge Artikeln 

2. Klicka på knappen Spara och infoga 

3. Välj placering i Avdelningens innehållslista 

4. Klicka på knappen Infoga och visa  

5. Öppna Artikeln igen och välj Redigera för att arbeta med Artikeln 
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7.1 Skapa artikel 

Nedan beskrivna tillvägagångssätt följer rekommendationen för att skapa en Artikel generellt sett.  

 

1. Gå till/öppna Avdelningen där Artikeln ska publiceras 

2. Fliken Innehåll - välj Artikeltyp (t.ex. Blockartikel) 

3. Klicka på knappen Skapa 

 

 

4. Namnge Artikeln i fältet Namn 

5. Under övriga flikar kan du göra fler artikelinställningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Klicka på knappen Spara och infoga  

 

 

 

7. Välj placering i menyn (om det inte är första artikeln du skapar). Nya Artiklar föreslås av 

Polopolysystemet att alltid placeras överst i listan. Önskar du annan placering klickar du på 
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radioknappen som finns mellan varje objekt i innehållslistan. Placeringen kan justeras 

senare vid behov 

 

8. När du valt placering klickar du på knappen Infoga och visa - sedan öppnar du Artikeln 

igen genom att t.ex. klicka på artikelnamnet 

Glöm inte att klicka på knappen Redigera för att växla till redigeringsläge när du Infogat 

och visat och vill fortsätta att arbeta med Artikeln 

 

 

9. För att Avdelningar och Artiklar ska listas i menyn för besökare måste ögat för objektet 

öppnas. Klicka på symbolen för blundat öga  i Avdelningens innehållslista. Ögat öppnas 

då och Avdelningen/Artikeln visas i menyn 

7.2 Fliken Innehåll 

Här namnger du Artikeln samt kan du producera text eller använda annan funktionalitet för att 

skapa innehållet i en artikel. Nedan beskrivs gemensamma saker för olika artikeltyper. 

 

 Fältet Namn – Obligatoriskt fält 

Namnet du skriver in i fältet visas på webbplatsens meny 

Önskar du mata in information i övriga namnfält t.ex. ett webbalias klicka på Visa övriga 

namnfält 

 

Om du väljer Visa övriga namnfält så ser du fler fält för namngivning 

 

o Del av sökväg i webbadressen - Här kan du ange ett webbalias. Fältet fylls i med 

automatik och informationen hämtas från fältet Namn om du inte manuellt lägger in 

annan information 

 

Ett webbalias sätts så att sidan får en enkel adress, till exempel 

www.liu.se/miljo/forskning i stället för 

http://www.liu.se/Milj%xx%yy/Forskning%20%nn%nnSaker/  

 

OBS! Använd a-z, 0-9 eller – (bindestreck) i namnet för ett webbalias. Inga specialtecken eller 

versaler får användas. 
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o Namn i brödsmulerad – Om man önskar ett kortare namn än det som är inskrivet i 

fältet Namn är det bra att ange ett kortare namn i brödsmuleraden 

 

o Namn i sidtitel – På utsidan i webbläsaren kan du högst upp till vänster hitta 

webbsidans titel (webbläsarspecifikt) alternativt på den öppna webbläsarfliken. Om 

du inte anger något i fältet Sidtitel så hämtas information i första hand från fältet 

Namn i brödsmulerad och om det är tomt så hämtas informationen från fältet Namn 

 

 Åtkomst för besökare 

Den här funktionen använder du om t.ex. vill arbeta med innehållet innan det blir åtkomligt 

för besökare 

 

 

 

 

OBS! När du vill mata in/ändra information i en Artikel som sparats måste du vara i 

redigeringsläge. Klicka på någon av knapparna Redigera för att komma till redigeringsläget. 

7.3 Innehållslista 

När du första gången sparar en Artikel så ska den infogas i Avdelningens innehållslista. 

Följande händer när du klickar på Spara och Infoga: 

 

1. Välj placering i menyn (om det inte är första Artikeln du skapar). Nya Artiklar föreslås av 

Polopolysystemet att alltid placeras högst upp. 

Önskar du annan placering klickar du på radioknappen som finns mellan varje objekt i 

innehållslistan 

 

2. Efter du valt placering av Artikeln klickar du på Infoga och visa. Artikeln finns nu i 

Avdelningens innehållslista 

 

3. För att Avdelningar och Artiklar ska listas i menyn för besökare måste ögat för objektet 

öppnas. Klicka på symbolen för blundat öga  i Avdelningens innehållslista. Ögat öppnas 

då och Avdelningen/Artikeln visas i menyn. 

 

4. För att fortsätta att arbeta med eller redigera en Artikel måste du vara i redigeringsläget 

Klicka på artikelns namn i innehållslistan sedan på knappen Redigera för att växla från 

visningsläge till redigeringsläge. Som alternativ kan du även klicka på knappen Redigera 

till höger om aktuell Artikel i innehållslistan, då kommer du direkt till redigeringsläget 
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7.4 Ändra ordning på objekt i en innehållslista 

Du kan med ett enkelt handgrepp ändra ordningen på Avdelningar/Artiklar i en innehållslista. 

Samma hantering gäller för alla innehållslistor i såväl Avdelningar som i Artiklar. 

 

1. Gå till Avdelningens innehållslista under fliken Innehåll 

2. Klicka på knappen Redigera för att växla till redigeringsläget för Avdelningen 

3. I redigeringsläget finns längst ut till vänster om objekten i innehållslistan ett handtag 

4. För att flytta om objekt placerar du muspekaren på handtaget. Håll sedan mustangenten 

nedtryckt och dra objektet till önskad plats i innehållslistan 

5. Välj Spara och visa 

7.5 Redigeringsläget 

För att växla från visningsläge till redigeringsläge finns det flera tillvägagångssätt att välja mellan. 

Alternativen gäller för både Avdelningar och Artiklar. 

 

 Redan öppna Avdelningar/Artiklar. Klicka på Avdelningsfliken/Artikelfliken sedan 

knappen Redigera 

 Via innehållslistan i en Avdelning. Klicka på Avdelningens/Artikelns namn sedan knappen 

Redigera 

 Via innehållslistan i en Avdelning. Klicka på symbolen för Redigera ute till höger för 

aktuell Avdelning/Artikel 

 Via innehållslistan i en Avdelning. Klicka på symbolen för Byt till (gäller öppna 

Avdelningar/Artiklar) sedan knappen Redigera 

 Via Innehållsträdet. Klicka symbolen för Avdelningens/Artikelns namn – välj Redigera 

  

Handtag 
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8 Fliken Publiceringsinställningar i Avdelningar och Artiklar 
Under fliken Publiceringsinställningar gör du ett antal olika val för en Avdelning respektive en 

Artikel. 

8.1 Avdelning 

1. Publicering (Publicerad i) – här visas vilken Avdelning som den öppnade Avdelningen är 

publicerad i 

 

2. Välj plats – här kan du välja om du vill flytta en Avdelning eller publicera den på annan 

plats. OBS! funktionerna endast tillgängliga i visningsläget (dvs. inte redigeringsläget) 

 

3. Högerspalt - en Artikel som läggs till höger i en Avdelning läggs till höger i samtliga 

Artiklar i Avdelningen, samt i alla Artiklar i underordnade Avdelningar. Det kan stängas av 

i underordnade Avdelningar/Artiklar 

 

4. Sidansvarig - Välj vem som är sidansvarig – här går det att ärva samma som i avdelningen 

ovanför/välja en person/mata in en funktionsadress. Kontrollera med webbansvarig på din 

institution/avdelning 

 

 

 

 

 

5. Referenser/Avpubliceringshjälp – när du klickar på Sök-knappen visas vilka referenser som 

finns till Avdelningen. Innan du avpublicerar något kan det vara bra att använda den här 

funktionen för att säkerställa att det inte finns referenser kvar till den 

 

6. Puff - En puff är en kort sammanfattning som syftar till att väcka intresse för och "puffa för" 

att läsa den fullständiga informationen. Puffen kan användas i länkar i andra artiklar och 

listor. Om man inte fyller i något puffnamn så används vanliga namnet i stället. 
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8.1.1 Puff för avdelning 

Puffen används i andra artiklar och listor.  

 

1. Rubrik – ange en rubrik. Den angivna rubriktexten blir en klickbar länk till Avdelningen 

2. Beskrivning – skriv in en kort text som syftar på innehållet i Avdelningen 

 

 

 

 

 

 

3. Ingen Puff till bilden/Visa bild till puffen – önskar du lägga in en bild i Puffen väljer du 

Visa bild till Puffen 

 

a. Bildbeskrivning – kort beskrivning till bilden (obligatoriskt fält) 

b. Bildjustering - du kan välja mellan höger- och vänsterjustering 

c. Bild - intern/extern bild 

 Intern bild – kopiera bilden till Klippboken och klistra in bildreferensen 

 Extern bild – ange en URL-adress 

 

Mer om hur du använder Puff - se kap. 31. 

8.1.2 Kategorisering 

Du kan kategorisera Avdelningar enl. de kategorier som finns listade. Det går att kombinera dessa. 

Syftet med att kategorisera en Avdelning är att man kan skapa en Artikeltyp som heter Kategorilista 

(funktionen inkludera block i en Blockartikel) som listar Avdelningar kategoriserade på samma sätt.  

 

1. Kategorisering – Välj kategori – vald kategori läggs i en innehållsförteckning till höger 

om kategorilistan – Du kan välja att Rensa de valda kategorierna genom att klicka på 

knappen Rensa 

 

 

 

 

 



 20 2013-06-27 

 

2. Sök efter resurser – genväg till sök i navigeringsdelen där du kan söka med hjälp av 

kategorier 

 

Förvalda Kategorier 

 

När du skapar en ny Avdelning eller Artikel under denna så kommer systemet första gången 

automatiskt lägga till dessa kategorier. Du kan på varje objekt sedan ta bort de kategorier du vill 

eller lägga till fler. 

Läs mer om hur du använder Kategorier under kap.32. 

8.2 Artikel 

Under fliken Publiceringsinställningar kan du göra inställningar för hur du vill publicera Artikeln. 

 

1. Publicering – här visas i vilken Avdelning som Artikeln är publicerad 

 

2. Välj plats – här kan du välja vart du vill flytta en Artikel eller publicera den på annan plats. 

OBS! funktionerna endast tillgängliga i visningsläget (dvs. inte redigeringsläget) 

 

3. Högerspalt - en annan Artikel kan visas som högerspalt 
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4. Sidansvarig - Välj vem som är sidansvarig – här går det att ärva samma som i avdelningen 

ovanför/välja en person/mata in en funktionsadress. Kontrollera med webbansvarig på din 

institution/avdelning 

 

5. Sökmaskiner - Nyckelord bör innehålla alternativa termer och begrepp som gör det lätt att 

hitta webbsidan även om användaren inte matat in precis det sökbegrepp som myndigheten 

själv använder. Till exempel kan förteckningen för en sida som beskriver barnomsorg 

innehålla nyckelord som ”dagis”, ”lekis” och ”dagmamma” 

 

För mer information om nyckel och beskrivning samt sökoptimering och metadata se länken 

http://www.liu.se/insidan/webbpublicering/riktlinjer/sokoptimering?l=sv 

 

6. Referenser/Avpubliceringshjälp – när du klickar på Sök-knappen visas vilka referenser som 

finns till Artikeln. Innan du avpublicerar något kan det vara bra att använda den här 

funktionen för att säkerställa att det inte finns referenser kvar till den 

 

7. Puff - En puff är en kort sammanfattning som syftar till att väcka intresse för och "puffa för" 

att läsa den fullständiga informationen. Puffen kan användas i länkar i andra artiklar och i 

listor. Om man inte fyller i något puff-namn så används vanliga namnet i stället. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liu.se/insidan/webbpublicering/riktlinjer/sokoptimering?l=sv
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8.2.1 Puff 

En Puff är en kort sammanfattning av en Artikel. Puffen är fristående från själva Atikeln och syftet 

med Puffen är att väcka intresse för innehållet i Artikeln. Puffen används i andra Artiklar och listor.  

 

1. Puffrubrik – ange en rubrik - den angivna rubriktexten blir en klickbar länk 

2. Puffbeskrivning – skriv in en kort text som syftar på innehållet i Artikeln 

 

3. Ingen Puff till bilden/Visa bild till puffen – önskar du lägga in en bild i Puffen väljer du 

Visa bild till Puffen 

a. Bildbeskrivning – kort beskrivning till bilden (obligatoriskt fält) 

b. Bildjustering - du kan välja mellan höger- och vänsterjustering 

c. Bild - intern/extern bild 

 Intern bild – kopiera bilden till Klippboken och klistra in bildreferensen 

 Extern bild – ange en URL-adress 

 

 

 

Mer om hur du använder Puff - se kap. 31. 
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8.2.2 Kategorisering 

Du kan kategorisera artiklar enl. de kategorier som finns listade. Det går att kombinera dessa. Syftet 

med att kategorisera en artikel är att man kan skapa en artikeltyp som heter Kategorilista som listar 

artiklar kategoriserade på samma sätt.  

 

1. Kategorisering – Välj kategori – vald kategori läggs i en innehållsförteckning till höger om 

kategorilistan 

2. Sök efter resurser – genväg till sök i navigeringsdelen där du kan söka med hjälp av 

kategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om hur du använder Kategorier under kap.32. 
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9 Fliken Avancerat i Avdelningar och Artiklar 
Under fliken Avancerat kan du göra olika inställningar som du vanligtvis inte behöver ändra på! 

Tänk på att olika inställningar är tillgängliga eller ej beroende på om du är i redigeringsläge eller 

inte. 

 

1. Hemavdelning (berör endast avdelningar) – ger åtkomst till användare och 

behörighetsgrupper 

2. Förälder till denna avdelning – här ser du överordnad Avdelning 

Om du behöver byta förälder så kopiera föräldraavdelning och klistra in en annan avdelning 

som förälder eller genom att Bläddra 

3. Behörigheter - Välj avdelning att ärva behörigheter ifrån – här kan du välja avdelning från 

vilken behörigheter ska ärvas antingen genom att klistra in en referens eller knappen 

Bläddra 

4. Klona som mall – OBS! kommandot ej tillgängligt i redigeringsläget. Se hjälptexten om 

att klona som finns i Polopoly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Gästinloggningsfunktion 

Funktionen används för att ge personer utan LiU-id tillgång till att läsa information. Se 

kap.37 Behörigheter 
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10 Blockartikel 
I en Blockartikel kan du arbeta med olika funktioner. Här finns en textredigerare i vilken du kan 

producera och formatera text. I textredigeraren kan du även på ett enkelt sätt lägga in bilder, länkar 

och skapa tabeller. Förutom att arbeta med textredigeraren finns det andra funktioner som kan 

behövas i en Blockartikel. Textredigerarens funktioner finns beskrivna i kap. 11. 

 

I en Blockartikel finns flikarna: 

 Innehåll – här namnges Artikeln och du väljer vilka funktioner som du vill arbeta med 

 Filer och Bilder – här laddar du upp filer och bilder till Polopoly – Se kap 13 

 Publiceringsinställningar – Se kap. 8 

 Avancerat – Se kap 9 

 Kommentarer – Kommentarfunktionen är kopplad till Forum - Se kap. 24. 

 

 

 

 

10.1 Att skapa en Blockartikel 

Nedan beskrivna tillvägagångssätt följer rekommendationen för att skapa en Blockartikel.  

 

1. Gå till/öppna Avdelningen där Blockartikeln ska publiceras 

2. Fliken Innehåll - välj Artikeltyp – Blockartikel 

3. Klicka på knappen Skapa 

 

 

  

 

 

 

Här ser du flikarna i en Blockartikel 
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4. Namnge Artikeln i fältet Namn 

5. Under övriga flikar kan du göra fler artikelinställningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Klicka på knappen Spara och infoga  

 

 

 

7. Välj placering i menyn  

 

8. Klicka på knappen Infoga och visa 

10.2 Fliken Innehåll 

Här namnger du Blockartikeln samt kan du producera text eller använda annan funktionalitet för att 

skapa innehållet i en artikel. 

 

 

 För inmatning av text samt för att lägga in bilder/länkar/tabeller etc. i Blockartikeln används 

textredigeraren.  

Se kap.11 för beskrivning av Textredigeraren  
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 Du kan enkelt välja att använda andra funktioner i Polopolys 

Blockartikel än Textredigeraren genom att klicka på listan med olika 

funktioner. Markera vad du vill arbeta med och klicka sedan på knappen 

Lägg till 

11 Textredigeraren 
Du känner säkert igen de flesta av knapparna och funktionerna som finns i textredigeraren men för 

några av dem krävs lite extra information. 

 

1. Anpassa till fönstrets storlek – om du vill anpassa textredigeraren till fönstrets storlek – du 

klickar på samma knapp igen för att minska ner fönstret igen 

2. Klistra in som vanligt text – för att du inte ska få med oönskade formateringar när du 

klistrar in text från t.ex. ett Worddokument eller andra program så ska du använda 

alternativet Klistra in som text. Formatera sedan texten med Polopolys textredigerare.  

 

Beroende på säkerhetsinställningar får du på skärmen upp en ruta med en fråga om du vill 

tillåta att webbsidan använder Urklipp. Om du väljer Tillåt klistras texten in direkt i 

Artikeln – om du väljer Tillåt Inte kommer en ruta upp på skärmen där du ska klistra in din 

text i – texten läggs sedan in i Artikeln. 

 

3. Infoga/redigera tabell – När du infogat en tabell kan du högerklicka på den för att få 

tillgång till olika tabellfunktioner 

4. Anpassad stil – hur dessa rubriker bör användas beskrivs på: 

http://www.liu.se/insidan/webbpublicering/riktlinjer/rubriker-med-h-element?l=sv 

5. Infoga/redigera länk – här kan du välja mellan länktyperna URL, e-postadress, ankare i 

sidan för att klistra in länkar. 

Du kan även använda knappen Infoga/Redigera länk för att skapa interna länkar. Man 

kopierar adressen (som besökarna ser - t.ex. www.liu.se/cul/kalendarium?l=sv) och klistrar 

in länken i fältet URL när du klickar på knappen Infoga/redigera länk 

6. Klistra in länkresurs – används för att länka till en Artikel/Avdelning/Uppladdad fil inom 

Polopoly – se även pkt 5 ovan för länkar. Klistrar in en länk till det som finns i Polopolys 

klippbok. 

 

För att redigera en länk högerklickar du på länken och väljer Redigera länk. 

 

7. Bild – används för att klistra in en uppladdad bildfil 

 

  

  

 

    

http://www.liu.se/insidan/webbpublicering/riktlinjer/rubriker-med-h-element?l=sv
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11.1 Ankarlänk 

En ankarlänk skapar du för att snabbt navigera i längre artiklar. Du vill kanske i texten snabbt 

förflytta dig till ett visst stycke, då är en ankarlänk ett sätt att navigera på. 

11.2 Skapa Ankarlänk 

1. Markera texten som är själva Ankarlänken 

2. Klicka på knappen Infoga/Redigera Ankarlänk 

 

 

 

3. Rutan Egenskaper för ankarlänk – här ger du Ankarlänken ett namn – klicka på OK. 

Det är bra om man har ett konsekvent sätt att namnge ankarlänkar på. 

 

4. Markera sedan en text eller en rubrik och välj knappen Infoga/redigera länk. Den 

markerade texten blir länken till ankaret. 

 

5. Under Länktyp välj Ankare i sidan. Finns det fler ankarnamn att välja mellan markerar du 

det aktuella namnet – klicka på OK 

 

6. Spara din Artikel 

  

Infoga/redigera ankarlänk 
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Klistra in länkresurs 

12 Länka till filer/objekt i en Blockartikel 
Du kan i en Blockartikel länka till filer du laddat upp och till objekt som skapats i Polopoly. 

12.1 Länka till en uppladdad fil 

1. Leta rätt på din fil antingen i Navigeringsträdet eller i Artikelns innehållslista (under fliken 

Filer och bilder) där den uppladdade filen finns 

2. Kopiera filen till Klippboken 

3. Gå till textredigeraren i Artikeln och placera markören där du vill ha din länk. Markera ev. 

text som ska vara klickbar 

4. I textredigeraren - välj Klistra in länkresurs 

12.2 Intern länk (i Polopoly) 

1. Leta rätt på din Avdelning/Artikel t.ex. i Navigeringsträdet 

2. Kopiera objektet till Klippboken 

3. Gå till textredigeraren i Artikeln och placera markören där du vill ha din länk. Markera ev. 

text som ska vara klickbar 

4. I textredigeraren - välj Klistra in länkresurs 

 

 

12.3 Ta bort/Redigera länk 

För att ta bort eller redigera en länk högerklickar du på länken. 

12.4 Klickbar bild 

Om du vill ha en klickbar bild som länkar till en fil eller något annat gör du följande: 

 

 Kopiera bilden till klippboken och klistra in den i Artikeln. Markera bilden och kopiera 

sedan själva URL-adressen till länken och klistra in den via knappen Infoga/Redigera länk 

 

 

 

  

Klistra in länkresurs 

Infoga/redigera länk 
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13 Ladda upp filer och bilder 
En fil som du vill länka till i en Artikel måste du först ladda upp i Polopoly. Tänk på att INTE 

använda svenska tecken eller specialtecken i filnamnet på den uppladdade filen. I stället för 

mellanslag ska bindestreck användas. OBS! Filer kan endast laddas upp i redigeringsläge. Att ladda 

upp en fil till en Artikel innebär att uppladdningen sker direkt till Artikeln och inte till ett Filarkiv. 

En bild ska ha rätt storlek dvs. vara skalad innan du lägger in den i Polopoly. Använd ett 

bildredigeringsprogram för att få bra storlek på bilden. 

13.1 Ladda upp filer till en Blockartikel 

 

1. Öppna/skapa Blockartikeln i vilken du vill ladda upp din fil 

2. Välj fliken Filer och Bilder 

3. Klicka på knappen Redigera 

4. Ladda upp filer – Fil 1 - klicka på knappen Bläddra. Sök upp filen som ska laddas upp 

5. Namn - när du valt filen läggs namnet på filen ut i namnfältet. Vill du ändra namnet på 

filen så går det bra att göra det- glöm inte att ange filtillägg t.ex. .pdf som information till 

besökaren. OBS! Här är det ett bra tillfälle till att namnge filer utan svenska tecken om du 

tidigare inte gjort det på filen. 

6. Beskrivning – här kan du skriva in en beskrivning till den uppladdade filen 

7. Om du laddar upp en bildfil så måste du fylla i en alternativ text. En alternativtext hjälper 

personer med skärmläsare att tyda bilderna. 

8. Fil 2- när du valt första filen kommer nästa fält upp så du kan bläddra fram ytterligare en 

fil. Upprepa uppladdningarna tills du valt antal önskade filer 

9. Ladda upp – klicka på knappen Ladda upp för att ladda upp dina valda filer 

 

 

 

 

 

Du kan själv ändra ordningen på de uppladdade filerna i innehållslistan när du är i redigeringsläge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uppladdade filerna visas även i Navigationsträdet när Artikeln är sparad och visad. 
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13.2 Uppladdning av bilder 

För att lägga in en bild i texteditorn så finns det ett enkelt sätt att ladda upp en bildfil till Polopoly 

och lägga in i aktuell artikel. 

 

1. Klicka på knappen Bilder i texteditorn  

  

2. Nu kommer dialogrutan Bildegenskaper upp 

 

För att ladda upp en bild kan du välja mellan att 

länka till en bild med en URL-adress inom eller 

utanför Polopoly, klistra in en bildreferens som 

du lagt i Klippboken eller klicka på knappen 

Bläddra på server för att ladda upp eller välja en 

bild 

 

 

 

 

 

 

a. Ange URL – skriv eller klistra in adressen till bilden 

 

b. Klistra in från Klippboken - klistra in referensen till bilden som du kopierat till 

Klippboken 

 

c. Bläddra på server – nu får du upp en lista på befintliga bilder och du kan när du 

klickar på knappen Bläddra hämta bilder från din dator. När du valt bild kommer på 

skärmen upp följande dialogruta 

 

  

  

  

  

Ange en Alternativ text – OBS! ett obligatoriskt fält, samt klicka på knappen Upload 

och sedan knappen Select 

 

3. Nu visas dialogrutan Bildegenskaper igen. Du kan här ändra på 

Alternativtexten och du ser även bredd och höjd på bilden angivet i 

antal pixlar. 

OBS! 

Bilder som du laddar upp här får ingen justering dvs, de läggs till 

vänster i texteditorn med automatik. För att du ska kunna skriva till 

höger eller vänster om en bild måste du ange vilken justering den ska ha under rubriken 

Klass. 
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13.3 Infoga befintliga bilder i artikeln 

Du kan välja mellan olika sätt att infoga en bild i en Artikels texteditor. 

 

 Bilder som du laddat upp till en artikel finns tillgängliga i en lista på dialogrutan Select 

image. 

Klicka på knappen Bilder i texteditorn och sedan knappen Bläddra på server – välj 

vilken bild som ska infogas genom att markera bilden och klicka på knappen Select. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Via Fliken filer och bilder eller via Navigeringsträdet 

Samtliga bilder som du laddar upp via knappen Bilder finns även listade under fliken 

Filer och Bilder. 

 

o Kopiera bildens referens till Klippboken och välj sedan att i texteditorn klistra in 

Bildreferens 

 

 

 

 

En bild som du önskar ändra egenskaper för högerklickar du på och väljer sedan Bildegenskaper.  

 

Bilder kan klistras in i textredigeraren: 

 Som ett tecken 

 Vänster- eller högerställd där texten flyter vid sidan av bilden 

 Centrerad (ingen text läggs omkring bilden) 

 

En inklistrad bild placeras standardmässigt till höger i en Artikel. Högerklicka på bilden och välj 

kommandot Bildegenskaper och Klass om du behöver ändra på placeringen. 
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13.4 Uppdatera filer och bilder 

 

1. Gå till artikeln där filen du vill byta ut finns uppladdad 

 

2. Välj fliken Filer och bilder 

  

3. Klicka på Uppdatering vid önskad fil   

 

4. Vid Ersätt med: Bläddra fram önskad fil att ersätta med. Ladda upp filen. Korrigera vid 

behov namn och filtyp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Klicka på knappen Spara och Stäng 

 

Ovanstående innebär att alla länkningar till filen eller visningar av bilden uppdateras. Samma 

tillvägagångssätt gäller även för filer uppladdade till ett Filarkiv 

 

 Tips! Om du har bilder eller filer som du vill använda i flera artiklar kan det  

vara bra att ladda upp dem i ett filarkiv och sedan använda dem därifrån.  

13.5 Återta borttagna filer 

Om en fil tagits bort kan du återta den. Gå till fliken Filer och bilder 

alternativt fliken Filarkiv i ett Filarkiv. Klicka på Redigera. Klicka på Sök 

efter borttagna filer. Välj att Återta önskad fil. Spara och Visa.  
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14 Blockartikel med flera spalter 
I en Blockartikel kan du välja att lägga in referenser till andra Artiklar i spalter. Det innebär att 

texten i dessa artiklar kan visas i olika spalter.  

14.1 Skapa Blockartikel med flera spalter 

1. Gå till/öppna Avdelningen där Artikeln ska publiceras 

2. Fliken Innehåll - välj Artikeltyp – Blockartikel 

3. Klicka på knappen Skapa 

4. Namnge Artikeln under fliken Innehåll 

5. Klicka på knappen Spara och infoga 

6. Välj placering i menyn (om det inte är första artikeln du skapar). Nya Artiklar föreslås av 

Polopolysystemet att alltid placeras högst upp. 

Önskar du annan placering klickar du på radioknappen som finns mellan varje objekt i 

innehållslistan 

7. När du valt placering klickar du på knappen Infoga och visa - sedan öppnar du artikeln igen 

 

Glöm inte att klicka på knappen Redigera för att växla till redigeringsläge när du Infogat och 

visat. 

14.1.1 Skapa spalter 

När du valt att skapa en Blockartikel finns på skärmen texteditorn så du kan börja skriva text eller 

arbeta i den med annat. Ovanför texteditorn samt under den finns en listruta där du kan välja 

alternativet Flera spalter om du vill lägga in referenser till andra Artiklar och det ska ske i olika 

spalter. 

 

Vill du inte ha texteditorn med i artikeln kan du ta bort den genom att klicka på knappen Ta bort 

som finns ute till höger om texteditorn eller lägga den i artikeln där du vill ha den. 

 

 

Välj alternativet Flera spalter och klicka på knappen Lägg till på fliken Innehåll 
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 Nu kan du välja spaltbredden 70%-30%, 50%-50% eller 30%-70% 

 

 För att utöka antalet spalter till 3 eller 4 klicka på knappen Lägg till spalt 

 

 Klicka på knappen Lägg till spalt om du vill lägga till ytterligare spalter – om du har 3 

spalter så blir spaltbredden fördelat på 50%-25%-25% eller 33%-33%-33%. 

Om du väljer att ha 4 spalter i bredd blir fördelningen 25%-25%-25%-25% 

 

 Önskar du ta bort en spalt – klicka på knappen Ta Bort vid önskad spalt 

 

 Välj vad som ska visas i dina spalter – fäll ut listan och välj funktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar som görs i den inklistrade referensartikeln slår igenom i artikeln med spalter eftersom det 

är en referens som är inklistrad. 
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15 Snabbvalsmeny 

 

Funktionen Snabbval används för att skapa en lista att välja från. Exempel på snabbvalslista är en 

lista där man t.ex. kan välja utbildningsprogram, ämnesområden för kurser eller något annat. 

 

15.1 Skapa en Snabbvalsmeny 

1. Gå till/öppna Avdelningen där Artikeln ska publiceras 

2. På fliken Innehåll välj Artikeltyp – Blockartikel – skapa och spara artikeln 

3. Välj från listan Snabbvalsmeny 

4. Klicka på Lägg till 
 

 Rubrik på snabbvalslista – ange en rubrik för snabbvalslistan 

 Snabbval - Klicka på knappen Visa - ange första valalternativet 

 Namn i menyn – skriv text som ska visas i snabbvalslistan 

 Länk – ingen länk/intern/extern länk 

 Klicka på knappen En till för att skapa fler valbara alternativ 
 

Du kan skapa fler snabbvalsmenyer genom att klicka på knappen Lägg till. 
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16 Inkludera block i en Blockartikel 
Förutom att mata in text och använda olika funktioner via textredigeraren i Blockartikeln finns det 

tillgång till andra block att inkludera i Blockartikeln. 

 

Välj från listan Inkludera Block – klicka på Lägg till 

 

 

 

1. Välj Artikel – du kan lägga in en referens till en befintlig Artikel för att innehållet i den ska 

visas här. Kopiera Artikeln vars innehåll du vill visa till Klippboken och klistra sedan in 

referensen här 

 

2. Tidsstyrt val av artikel - Här kan du välja att inkludera en artikel. Initialt så inkluderas den 

första artikeln och sedan vid de tidpunkter du specificerar så byter den till att inkludera 

nästa i listan. Tidpunkterna måste vara i ordning annars finns risk att fel artikel inkluderas. 

Det går bra att lämna tomt i artikelväljaren om du vill att det inte ska inkluderas någon 

artikel då. 

 

3. Slumpad artikel - varje gång sidan laddas inkluderas en av de valda artiklarna slumpvis. 

Används t.ex. vid växling av banners 

 

4. Växlande artikel – under tiden besökaren tittar på sidan växlar innehållet. Används t.ex. 

vid växling av banners 

 

5. Externt innehåll – funktionen används för att hämta information från andra system (som 

inte finns i Polopoly) och visa den på webbsidorna. För mer information ta kontakt med 

webmaster 

 

6. RSS-flöde – funktionen används för att hämta information i RSS-format från andra system 

(som inte finns i Polopoly) och visa den på webbsidorna. RSS-format används ofta för 

olika typer av nyheter 
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7. Flash – om du har Flash (används för t.ex. rörliga bilder) så kan du ladda upp flashfilen till 

en artikel eller filarkiv och sedan visa den med hjälp av ett sådant här block 

 

8. Kategorilista – här kan du skapa en Kategorilista som innehåller länkar till Avdelningar 

och Artiklar baserat på hur de är kategoriserade. Du måste välja antingen Avdelning eller 

Artikel eller båda att inkludera i listan 

 

9. Nyheter – listar nyheter från en nyhetsavdelning i Polopoly. Du kan styra hur många som 

ska visas och vad som ska hända när man klickar på dem. Se kapitel 26 om Nyheter 

 

10. Gamla nyheter och notiser - Används för att skapa ett arkiv med gamla Nyheter/Notiser Se 

kapitel 26 

 

11. Forumtrådar – listar de senaste trådarna med inlägg från ett eller flera forum 

 

12. Slide-Sharedokument – LiU har ett Slide-Sharekonto men för vidare information kontakta 

webmaster 

 

13. YouTube-filmer – används för att visa uppladdade Youtube-filmer på sidan. (Får ej vara 

längre än 15 minuter långa) 

 

14. Formulärdata – du kan presentera delar av den inmatade informationen för besökare t.ex. 

Namn och annan information på de som anmält sig se kap 16 

 

När du lagt in block eller annan funktion i en Blockartikel kan du: 

 ta bort blocken/funktionerna med knappen Ta Bort 

 klona blocken/funktionerna med knappen Klona 

 ändra ordningen på blocken/funktionerna genom att dra i handtagen som finns till vänster 
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17 Funktion 
Inloggningsfunktion och Gästinloggningsfunktion. De här funktionerna är specialfall för när man 

sysslar med behörigheter. Se kap 37 Behörigheter. 

18 Filarkiv 
I Filarkivet kan du ladda upp filer och bilder samt skapa underkataloger för att strukturera 

uppladdningen av filer. Det är även möjligt att tillåta filuppladdning utifrån själva webbgränssnittet 

för enskilda eller grupper av användare. 

 

När du väljer att skapa ett Filarkiv får du följande flikar. 

 

1. Filarkiv – här laddar du upp filer och bilder samt skapa underkataloger 

2. Filarkivsinställningar – Om du vill tillåta att besökare kan ladda upp filer till Filarkivet 

görs den inställningen här 

3. Publiceringsinställningar – se kap. 8 

4. Avancerat – se kap. 9 

18.1 Skapa filarkiv 

1. Gå till/öppna Avdelningen där Filarkivet ska publiceras 

2. Fliken Innehåll - välj Artikeltyp – Filarkiv 

3. Klicka på knappen Skapa 

4. Namnge Filarkivet under fliken Innehåll 

5. Klicka på knappen Spara och infoga 

6. Välj placering i menyn (om det inte är första artikeln du skapar). Nya Artiklar föreslås av 

Polopolysystemet att alltid placeras högst upp. 

Önskar du annan placering klickar du på radioknappen som finns mellan varje objekt i 

innehållslistan 

7. När du valt placering klickar du på Infoga och visa – sedan öppnar du artikeln igen 

8. Nu kan du ladda upp filer/bilder eller skapa underkataloger under fliken Filarkiv.  
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18.1.1 Fliken Filarkiv 

Du kan i Filarkivet ladda upp filer och bilder. Önskar du strukturera uppladdningen av filer kan du 

göra det genom att skapa underkataloger. 

 

1. När du skapat ett Filarkiv har du tillgång till Textredigeraren – Här kan du t.ex. lägga in 

information om filarkivet, länka till sidor etc. Informationen kommer att ligga ovanför de 

uppladdade filerna. 

 

För att kunna ladda upp filer och skapa underkataloger måste du vara i redigeringsläge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Precis som för alla typer av Artiklar så kan du vid rubriken Åtkomst för besökare välja när 

Filarkivet ska vara synligt för besökare. 

 

3. Nya (här laddar du upp filer) 

Fil 1 - klicka på knappen Bläddra. Sök fram filen som ska laddas upp. Filer som ska laddas 

upp bör inte innehålla svenska tecken eller specialtecken  

 

4. Namn – när du valt din fil läggs namnet på filen ut i namnfältet. Vill du ändra namnet på 

filen så går det bra att göra det - glöm bara inte att ange filnamnstillägg t.ex. .pdf. vilket är 

bra information för besökaren 

Om du laddar upp bildfiler så måste du fylla i fältet Alternativ text, vilket är obligatoriskt. 

Alternativa texten visas för besökare som inte kan se bilden. 

Uppladdade bildfiler visas med en tumnagelbild i filarkivets innehållslista 

 

5. Beskrivning – här kan du skriva in en information till den valda filen. Informationen visas 

för besökaren 

 

6. Fil 2 - när du valt första filen får du möjlighet att välja nästa fil. Upprepa uppladdningarna 

tills du har laddat upp antal önskade filer 
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7. Ladda upp – klicka på knappen Ladda upp för att ladda upp dina valda filer 

De uppladdade filerna läggs i en innehållslista. Du kan själv ändra ordningen på de 

uppladdade filerna i innehållslistan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Exempel på uppladdade 

filer i ett filarkiv 
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18.1.2 Skapa underkataloger i ett filarkiv 

Om du vill strukturera uppladdningen av filer kan du skapa underkataloger. Dessa kan endast 

skapas i redigeringsläge. 

 

1. Öppna ditt Filarkiv - Gå till fliken Filarkiv och välj Skapa underkatalog – ange namnet på 

underkatalogen och klicka på knappen Skapa underkatalog 

Nu finns underkatalogen i filarkivets innehållslista  

 

 

 

2. Öppna underkatalogen och klicka på knappen redigera 

 

3. Ladda upp filer och bilder enligt pkt. 1-5 ovan för Filarkiv 
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18.1.3 Fliken Filarkivsinställningar 

Under Filarkivsinställningar kan du ställa in funktionalitet som gör att besökare kan ladda 

upp filer till arkivet eller inte. Normalt har man den avstängd. 

 

 

 

 

 

1. Extern filuppladdning tillåten 

För att filuppladdning för besökare ska fungera måste 

man vara inloggad till Polopoly.  

 

 

a) Maximal filstorlek i MB – ange maximalt filstorlek, 

rekommenderad max. storlek är 20MB 

 

b) Välj vilka som ska kunna ladda upp filer här 

Välj anmälningslistor – underlaget måste vara en 

Anmälningslista eller en grupp. Se kap.11 för Anmälningslistor 

 

Välj grupper – ange gruppen anställda/studenter eller sök ut en behörighetsgrupp 

som finns i systemet. 

Behörighetsgrupper gäller för dig som hanterar behörigheter. 

 

2. Tillåt anonym uppladdning med lösenord – kan användas för att ge t.ex. externa användare 

(personer utan LiU-id) möjlighet att ladda upp filer 

 

3. Sorteringsordning för besökare – välj mellan bokstavssortering eller ingen 

sorteringsordning. OBS! Inställningen gäller hur det ser ut för besökare 
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18.1.4 Uppdatering av filer och bilder 

Du kan ta bort och ladda upp nya filer i ditt arkiv men behöver du endast ladda upp en ny version av 

en uppladdad fil gör du så här: 

 

Se till att du är i redigeringsläget. Klicka på Knappen Uppdatering som finns till höger om 

filnamnet. – klicka sedan på knappen Bläddra för att ladda upp en ny version av den tidigare 

uppladdade filen. Du behöver alltså inte ta bort tidigare version för att ladda upp en ny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsluta med att klicka på knappen Spara och Stäng 
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19 Menylänk, menyrubrik, menyavdelare 
För att direkt ute i menyn lägga länkar och göra en viss struktur på Avdelningar och Artiklar kan du 

välja mellan artikeltyperna: 

 

 Menylänk – en länk som ligger direkt ute i vänstermenyn 

 Menyrubrik – en rubrik i menyn för att strukturera informationen 

 Menyavdelare – olika typer av avskiljare i menyn för att ev. strukturera informationen 

19.1 Menylänk 

Menylänkar bör användas restriktivt. För att ta del av LiUs policy vad gäller länkar kan du läsa om 

det på http://www.liu.se/insidan/webbpublicering/polopoly/manual/links?l=sv 

 

När du väljer att skapa en Menylänk får du följande flikar. 

 Menylänk – här anges bl. a. artikelns namn, länktyp (intern eller extern länk) 

 Avancerat – här finns möjligheten att kategorisera artikeln samt göra inställningar för 

behörigheter 

 

Fliken Menylänk 

1. Namn - ange namnet på Menylänken 

 

2. Länk – intern/extern  

a. Intern länk – välj vad den ska länka till - kopiera en Avdelning/Artikel till 

Klippboken och klistra sedan in referensen (länkning till ett objekt inom Polopoly) 

b. Extern länk URL – ange en extern URL (länk till en adress utanför Polopoly) 

 

3. Åtkomst för besökare – välj här när du vill göra artikeln publik 

19.2 Menyrubrik 

Om du vill ha en ny rubrik ute i menyn för att strukturera den använder 

du den här typen av Artikel. 

 

1. Menyrubrik - ange namnet på Menyrubriken 

2. Avancerat – om du har behov av att ändra förälder och ändra 

behörigheter görs det här 

19.3 Menyavdelare 

Om du önskar att göra en tom rad eller en horisontell linje mellan 

Avdelningar/Artiklar på webbplatsens meny använder du artikeltypen 

Menyavdelare. 

 

1. Menyavdelare - tom rad/horisontell linje 

2. Avancerat – om behov av att ändra förälder och ändra 

behörigheter görs det här 

 

OBS! Tänk på att när du vill förhandsgranska ovanstående artikeltyper väljer du att granska 

Avdelningen som Artiklarna finns i.  

  

http://www.liu.se/insidan/webbpublicering/polopoly/manual/links?l=sv
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20 Anmälningslista 
En Anmälningslista kan ligga till grund för vem som har rätt att boka sig på en Grupp- eller 

Bokningslista. 

20.1 Anmälningslista 

Om en Anmälningslista ska ligga till grund för att kunna boka sig på en Grupp- eller Bokningslista 

så måste de personer som har rätt att boka sig på Bokningslistan finnas på Anmälningslistan. 

Antingen tillåter man deltagare att lägga in sig själva på Anmälningslistan eller så kan personen 

som ansvarar för listan lägga in de personer som ska ha rätt att boka sig på en Grupp- eller 

Bokningslista. 

 

OBS! För att kunna boka sig på en Anmälningslista måste man vara inloggad till 

Polopoly. På Anmälningslistan visas (för besökaren) en funktion som gör det enkelt 

för besökare att logga in/ut. 

 

En Anmälningslista har följande flikar. 

 

 Anmälningslista – beskrivning till Anmälningslistan samt möjlighet att lägga in deltagare 

 Publiceringsinställningar – se kap 8 

 Avancerat – se kap 9 

20.1.1 Skapa en Anmälningslista 

 

1. Gå till/öppna Avdelningen där Anmälningslistan ska publiceras 

2. Fliken Innehåll - välj Artikeltyp – Anmälningslista 

3. Klicka på knappen Skapa 

4. Namnge Anmälningslistan under fliken Anmälningslista 

5. Klicka på knappen Spara och infoga 

6. Välj placering i menyn (om det inte är första artikeln du skapar). Nya Artiklar föreslås av 

Polopolysystemet att alltid placeras högst upp  

Önskar du annan placering klickar du på radioknappen som finns mellan varje objekt i 

innehållslistan 

7. När du valt placering klickar du på Infoga och visa - sedan öppnar du artikeln igen 

 

Glöm inte att klicka på knappen Redigera för att växla till redigeringsläge när du Infogat 

och visat och vill fortsätta att arbeta med Anmälningslistan 
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20.1.2 Fliken Anmälningslista 

1. Fältet Namn - Namnge Anmälningslistan 

2. Textredigeraren – Här kan du t.ex. lägga in information om anmälningslistan, länka till 

sidor etc. Informationen kommer att ligga överst på artikelsidan 

3. Åtkomst för besökare – inställningar för när du vill artikeln ska vara publik eller inte 

4. Lås listan för anmälningar och avanmälningar – vid behov kan du som administratör av 

listan låsa den för anmälningar/avanmälningar 

 

 

 

5. Anmälningslistan – som administratör av listan kan du söka rätt på personer i systemet och 

lägga in dessa på listan manuellt. Du har även möjlighet att ta bort personer från listan 
 

a. Sök ut en deltagare 

b. Välj från listan till höger deltagaren som ska läggas in på Anmälningslistan – markera 

namnet och klicka på knappen Välj. Den valda deltagaren finns nu i listan till vänster 

(Anmälningslistan) 

c. För att ta bort ett namn på Anmälningslistan markerar du namnet och klickar på 

knappen Ta bort 

 

 

Koppla en behörighetsgrupp för att kunna dela ut behörigheter till de på listan – normalt 

sett behöver du INTE skapa en behörighetsgrupp. Om du vill dela ut behörigheter i 
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systemet till medlemmarna på listan kan du här skapa en behörighetsgrupp som baseras på 

Anmälningslistan. Du kan sedan tilldela behörigheter till den gruppen.  

För att använda den här funktionen måste du ha rätt att hantera behörigheter. 
 

6. Rensa listan från anmälda – vid behov kan man här ta bort liggande anmälningar genom att 

klicka på knappen Rensa alla 

 

Antalet anmälda deltagare kan du se längst ner i en sparad Anmälningslista i visningsläge, 

dvs. du behöver inte vara i redigeringsläget för att se deltagarna. 
 

Här nedan visas ett exempel på hur en anmälningslista kan se ut såsom besökare ser den. 
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21 Bokningslista för användare 
En bokningslista kan t.ex. gälla bokningar till laborationer, handledningstillfällen eller något annat. 

 

Obs! För att kunna boka sig på en Bokningslista måste man vara inloggad till Polopoly. På listan 

visas (för besökaren) en funktion som gör det enkelt för besökare att logga in/ut 

 

En Bokningslista har följande flikar. 

 

 Bokningslista för användare – här läggs bl.a. tider för olika bokningstillfällen in 

 Publiceringsinställningar – se kap 8 

 Avancerat – se kap 9 

21.1 Skapa en Bokningslista för användare 

OBS! Du måste ange ett bokningstillfälle under fliken Bokningslista för användare innan du kan 

spara och infoga artikeln. 

 

1. Gå till/öppna Avdelningen där Bokningslistan ska publiceras 

2. Fliken Innehåll - välj Artikeltyp – Bokningslista för användare 

3. Klicka på knappen Skapa 

21.1.1 Fliken Bokningslista för användare 

 Fältet Namn - Namnge Bokningslistan för användare 

 Textredigeraren – Här kan du t.ex. lägga in information om bokningslistan, länka till sidor 

etc. Informationen kommer att ligga överst på artikelsidan 

 Åtkomst för besökare – inställningar för när du vill att artikeln ska vara publik eller inte 
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1. Välj anmälningslistor – om en Anmälningslista ska kopplas till Bokningslistan kopieras 

Anmälningslistan till Klippboken för att sedan klistras in här 

 

Välj grupper – om personer som finns inom en viss behörighetsgrupp ska kopplas till 

bokningslistan anges grupperna här. Det kan vara gruppen anställda/studenter eller någon 

annan behörighetsgrupp som finns i systemet 

 

2. Lås listan för anmälningar och avanmälningar – vid behov kan du som administratör av 

listan låsa den för anmälningar/avanmälningar 

 

3. Tillåt att samma person/grupp kan boka flera tillfällen – här tillåter du att en deltagare får 

boka sig på flera tillfällen än ett 

 

4. Markera alla tillfällen för låsning. – låser samtliga skapade bokningstillfällen. Alla 

bokningstillfällen hanteras samtidigt 

 

5. Bokningstillfälle/Datum/Tid/Plats/Max antal anmälda - mata in bokningstillfälle (rubrik för 

händelsen)/datum för bokningstillfället/tiden/platsen/max antal anmälda 

 

6. Anmälda – som administratör av listan kan du söka rätt på personer i systemet och lägga in 

dessa på bokningslistan manuellt. Du har även möjlighet att ta bort personer från listan. 

Deltagare som själva lägger till sig/avanmäler sig på Bokningslistan visas även här 

 

7. Lås anmälningslistan för tillfället – här kan du välja att låsa ett tillfälle för anmälningar 

 

8. Länk till mer information – ingen länk/intern länk/extern länk 

 Intern länk – kopiera till Klippboken en Avdelning/Artikel och klistra sedan in 

referensen här 

 Extern länk – ange en URL 

 

9.  För att lägga till ytterligare bokningstillfälle klicka på knappen - En till 

 

10. Rensa listan från anmälda – vid behov kan du här rensa bort anmälda deltagare från listan 

 

11. För att spara Artikeln klicka på knappen Spara och infoga 

 

12. Välj placering i menyn (om det inte är första artikeln du skapar). Nya Artiklar föreslås av 

Polopolysystemet att alltid placeras högst upp. 

Önskar du annan placering klickar du på radioknappen som finns mellan varje objekt i 

innehållslistan 

 

13. Klicka på Spara och visa 
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22 Gruppanmälningslistor 
Här kan grupper skapas och man kan även tillåta att medlemmar får skapa sina egna grupper. En 

gruppanmälningslista kan användas till att hela grupper ska kunna boka sig till laborationer, 

handledningstillfällen etc. 

 

OBS! För att kunna boka sig på en Gruppanmälningslista måste man vara inloggad 

till Polopoly. På listan visas (för besökaren) en funktion som gör det enkelt för 

besökare att logga in/ut 

 

En Gruppanmälningslista har följande flikar. 

 

 Gruppanmälningslista – här namnges Gruppanmälningslistan samt skapas grupper här 

 Publiceringsinställningar – se kap 8 

 Avancerat – se kap 9 

22.1 Att skapa en Gruppanmälningslista 

OBS! Du måste fylla i ett gruppnamn under fliken Gruppanmälningslista innan du kan spara och 

infoga artikeln. 

 

1. Gå till/öppna Avdelningen där Gruppanmälningslistan ska publiceras 

2. Fliken Innehåll - välj Artikeltyp – Gruppanmälningslista 

3. Klicka på knappen Skapa 

22.1.1 Fliken Gruppanmälningslista 

1. Fältet Namn – Namnge din Gruppanmälningslista här 

 

2. Textredigeraren – Här kan du t.ex. lägga in information om Gruppanmälningslistan, länka 

till sidor etc. Informationen kommer att ligga överst på sidan 

 

3. Välj vilka som ska kunna anmäla sig här 

 Välj anmälningslistor – om en Anmälningslista ska kopplas till Gruppanmälningslistan 

kopieras den till Klippboken sedan klistras referensen in här 

 Välj grupper – om personer som finns inom en viss behörighetsgrupp ska kopplas till 

gruppanmälningslistan anges grupperna här. Det kan vara gruppen anställda/studenter 

eller någon annan behörighetsgrupp som finns i systemet 

 

4. Lås listan för anmälningar och avanmälningar – vid behov kan du som administratör av 

listan låsa den för anmälningar/avanmälningar 

 

5. Anmälda får skapa egna grupper – personer som finns med på en Anmälningslista eller i en 

angiven grupp kan få skapa egna grupper 

 

6. Maxstorlek på gruppen – ange max. antalet deltagare i grupperna 

 

7. Gruppnamn – mata in gruppens namn (obligatoriskt fält) 
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8. Anmälda – som administratör av listan kan du söka rätt på personer i systemet och lägga in 

dessa på gruppanmälningslistan manuellt. Du har även möjlighet att ta bort personer från 

listan.  

Deltagare som själva lägger till sig/avanmäler sig på visas även här 

 

9. För att skapa ytterligare grupper klicka på knappen - En till 

 

10. Rensa listan från anmälda – vid behov kan man här ta bort liggande anmälningar genom att 

klicka på knappen Rensa alla. Dessutom kan vid varje enskild grupp dess deltagare tas bort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Klicka på knappen Spara och infoga 

 

12. Välj placering i menyn (om det inte är första artikeln du skapar). Nya Artiklar föreslås av 

Polopolysystemet att alltid placeras högst upp. 

Önskar du annan placering klickar du på radioknappen som finns mellan varje objekt i 

innehållslistan 
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23 Bokningslista för grupper 
Då hela grupper ska kunna anmäla sig till en laboration eller något annat används en 

Gruppanmälningslista som grund för vilka grupper som kan anmäla sig. 

 

Bokningslistan för grupper har följande flikar. 

 

 Bokningslistan för grupper – beskrivning till Bokningslistan för grupper samt möjlighet 

att lägga in deltagare 

 Publiceringsinställningar – se kap 8 

 Avancerat – se kap 9 

23.1 Att skapa en Bokningslista för grupper 

Du måste fylla i ett bokningstillfälle under fliken Bokningslista för grupper innan du kan spara och 

infoga artikeln. 

 

1. Gå till/öppna Avdelningen där Bokningslistan för grupper ska publiceras 

2. Fliken Innehåll - välj Artikeltyp – Bokningslista för grupper 

3. Klicka på knappen Skapa 

23.1.1 Fliken Bokningslista för grupper 

1. Fältet Namn – ange namnet på din Bokningslista för grupper 

 

2. Textredigeraren – Här kan du t.ex. lägga in information om bokningslistan för grupper, 

länka till sidor etc. Informationen kommer att ligga överst på sidan 

 

3. Välj vilka som ska kunna anmäla sig här 

Välj en grupplista – kopiera grupplistan (Gruppanmälningslista) till Klippboken som ska 

ligga till grund för vilka grupper som får anmäla sig 

 

Nollställ – Se till att nollställa gjorda anmälningar innan du byter 

gruppanmälningslista! 

 

4. Lås listan för anmälningar och avanmälningar – här kan du som administratör av listan låsa 

den för anmälningar och avanmälningar 

 

5. Markera alla tillfällen för låsning – låser samtliga bokningstillfällen 

 

6. Bokningstillfälle/Datum/Tid/Plats/Max antal anmälda - mata in: 

 typ av bokningstillfälle/datum för bokningstillfället/tiden/platsen/max antal 

 Max antal anmälda. Gäller max. antal anmälda grupper 

 

7. Anmälda – som administratör av listan kan du anmäla de grupper som finns på 

Gruppanmälningslistan och lägga in dessa på Gruppbokningslistan manuellt. Du har även 

möjlighet att ta bort grupper från listan 

8. Lås anmälningslistan för tillfället – här kan du välja att låsa ett tillfälle för anmälningar 
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9. Länk till mer information – ingen länk/intern länk/extern länk 

 Intern länk – kopiera till Klippboken en Avdelning/Artikel och klistra sedan in 

referensen här 

 Extern länk – ange en URL 

 

10. För att lägga till ytterligare bokningstillfälle klicka på knappen - En till 

 

11. Klicka på knappen Spara och infoga 

 

12. Välj placering i menyn (om det inte är första artikeln du skapar). Nya Artiklar föreslås av 

Polopolysystemet att alltid placeras högst upp. 

Önskar du annan placering klickar du på radioknappen som finns mellan varje objekt i 

innehållslistan 

 

13. Rensa listan från anmälda - vid behov kan du här rensa bort anmälda grupper från listans 

bokningstillfällen. Alla bokningstillfällen hanteras samtidig 
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24 Forum 
Forum är benämningen på ett diskussionsforum. 

 

Det finns ett antal inställningar som kan göras för att konfigurera ett Forum efter egna önskemål.  

Det är viktigt att man har klart för sig vilka regler som gäller för ett forum, såväl inlägg som 

moderatorns ansvar.  

Moderator ansvarar för tillsyn av innehållet i de forum han/hon är moderator för, oavsett 

modereringsinställningar och placering av forumtrådar. Tillsyn ska ske fortlöpande och normalt 

dagligen. 

Normalinställningen är ett eftermodererat forum och att man inte tillåter anonyma inlägg. Det 

innebär att man måste logga in med LiU-id för att kunna skriva inlägg.  

Moderator ska ha uppsikt över det som skrivs och ta bort olämpliga inlägg. 

Om en deltagare anser att ett inlägg är olämpligt kan den personen anmäla inlägget. 

Normalinställningen är att inlägget döljs efter tre sådana anmälningar. 

24.1 Skapa ett Forum 

1. Öppna Avdelningen i vilken du vill skapa ett Forum 

2. Se till att du står på fliken Innehåll 

3. Under rubriken Innehåll väljer du Artikel – Forum 

Klicka på knappen Skapa – En ny flik ”Nytt forum” finns nu på arbetsytan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Namnge ditt Forum under fliken Innehåll 

5. Gör inställningarna under fliken Forum 

6. Spara ditt Forum. OBS! att moderator måste anges innan nytt forum kan sparas. Det görs 

under fliken Forum - Moderering 
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24.1.1 Fliken Forum 

 Textredigeraren överst - skriv in eventuell introduktionstext 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Forumtyp - välj Forumtyp 

 - Trådat forum – (tillåter svar) 

 - Trådat forum med tidsbegränsade trådar - stoppdatum för inlägget kan väljas och detta 

datum visas i tråden (tillåter svar) 

 - Rakt forum – (tillåter inte svar) Här kan man skriva rubrik och text. Ingen funktion för 

att svara. Kan även användas i Blockartikel 

 

 

2.  Sista datum som forumet ska vara aktivt – välj datum. Moderator får varning innan det 

stängs. 

 

 

 

 

 

3. Moderering  

 Stängd - inget visas utåt 

 Stängd för nya inlägg - befintliga inlägg visas men inga nya 

kan läggas till 

 Förmodererad - Inläggen måste godkännas av moderator 

innan de visas 

 Eftermodererad - Inläggen kan ses direkt och modereras i efterhand (förvalt) 

 Ej modererad - används normalt inte 
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4. Mottagare av moderatornotifieringar - lägg till minst en moderator som är ansvarig för 

innehållet i ditt forum. Lägg till moderator genom att ange för- och efternamn. Sök, 

markera och välj angiven person. Ta bort moderator genom att markera moderator och välj 

Ta bort.  

Observera att moderator måste vara tillagd innan ett forum kan sparas. 

 

 

 

 

 

 

5. Tillåt inlägg från läsare utanför LiU - välj om inlägg från användare utan LiU-id ska tillåtas 

skriva inlägg. En giltig mailadress krävs. Efter att ett inlägg lagts till sänds ett mail till den 

angivna adressen och där kan inlägget bekräftas. Därefter publiceras det. 

Tillåt Facebookanvändare - besökare kan använda sitt Facebookkonto för identifiering i 

stället för att bekräfta via ett mail 

 

6. Maximalt antal anmälningar innan ett inlägg tas bort - välj antalet anmälningar som ska 

gälla. Besökare i ett forum kan anmäla ett inlägg. Efter valt antal anmälningar visas inte 

inlägget. Moderator kan överpröva inläggets status 

 

7. Inlägg per sida – hur många inlägg som ska visas på varje webbsida 

 

8. Inlägg - redaktör kan här skapa inlägg, men det bör undvikas i normala fall 

 

9. Verktyg för att flytta/kopiera en diskussionstråd. Används normalt inte. 
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24.2 Diskutera i forum  

Alla kan se befintliga inlägg, men för att kunna skapa inlägg måste man vara inloggad med LiU-id. 

Inloggad moderator kan då även moderera forum. 

 

Vid tillåtna anonyma inlägg erfordras ej LiU-id. En aktiv mailadress krävs. Efter att ett anonymt 

inlägg lagts till sänds ett mail till den angivna adressen och där kan inlägget bekräftas. Därefter 

publiceras det. Om redaktör kryssat i så kan man i stället använda facebook-konto för identifiering. 

 

 Skapa ny diskussionstråd. Välj Skapa ny tråd. Skriv ärende och meddelande. Kontrollera 

namn och e-postadress. Välj Förhandsgranska, redigera eller skicka texten.  

 

 Välj Ärende (befintlig diskussionstråd alternativt skapa en ny)  

Välj inlägg att kommentera 

 Välj åtgärd: 

a) Ta bort eget inlägg 

b) Rapportera ett olämpligt inlägg. Skriv ett meddelande och skicka. 

c) Svara med Citat. Skriv ett meddelande. Förhandsgranska. Redigera eller Skicka. 

d) Svara utan Citat. Skriv ett meddelande. Förhandsgranska. Redigera eller Skicka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt a-d 
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24.3 Moderera Forum  

För att moderera i ett eller flera forum så finns det ett modereringsverktyg. För att komma åt 

inläggen i detta krävs att man har redigeringsrättighet till forumet. 

 

 Moderator som loggar in i ett forum med pennan kan moderera forum via länk i meny till 

vänster. (Moderera forumet) 

 Varje nytt inlägg i ett forum genererar ett mail till moderator för forumet. I dessa brev 

finns länken till modereringsverktyget och till tråden 

 Alla forum ska hållas efter och inlägg godkännas fortlöpande. Moderator ansvarar för  

detta. Det gäller även för eftermodererade forum 

 

Mail: 

 

Mailets innehåll:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I mailet finns det två länkar 

 Den övre länken leder till en sammanställning av inlägg i moderatorns olika Forum 

 Den nedre länken leder till aktuell tråd i ett Forum  
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24.3.1 Moderering 

Den övre länken i mailet, efter inloggning 

I modereringsverktyget finns ett antal filter där man kan välja vilka inlägg som ska listas. 

Forum – välj från vilket eller vilka forum som inlägg ska visas 

Anmälningsdatum – välj tidsspann för när ett inlägg blev anmält  

Fritextsök – filtrerar på innehållet i inlägg 

Modereringsstatus - ett filter för att visa inlägg som har en viss status 

 Alla väntande – dvs. de inlägg du som moderator förväntas göra något åt 

 Alla statusar 

 Avvaktar godkännande (dold) 

 Avvaktar godkännande (synlig) 

 Borttagen (dold) 

 Anmält (synlig) 

 Avvaktar validering (dold) 

 Anmält (dold) 

 Godkänd (synlig) 

24.3.2 Ändra status 

Status på ett inlägg ändras genom att markera ett eller flera inlägg. Välj sedan mellan: 

 

 Godkänn markerade inlägg 

 Dölj markerade inlägg 

24.3.3 Varje inlägg markeras med aktuell statusikon 

Meddelandet ”Ej rätt att moderera” innebär att rättigheterna för den modererande personen 

behöver justeras. Kontakta lokalt webbansvarig. 
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24.4 Fliken Kommentarer i en Blockartikel eller Nyhet 

Ett enklare forum kan skapas i en blockartikel i Polopoly. Besökare kan här skriva kommentarer 

och även citera en befintlig kommentar samt addera egen text till den. 

 

Välj att Aktivera Kommentarer från besökare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inställningar för kommentarfunktionen följer i tillämpliga delar det som beskrivits tidigare i 

kapitlet. 

 

Moderator ska ha tillsyn över inkommande kommentarer 
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25 Formulär 
Formulär är en artikeltyp som ger dig möjlighet att lagra inskickad information i en databas eller ta 

emot inskickad data via e-post för olika ändamål t.ex. anmälningar till ett seminarium eller något 

annat som t.ex. förslagslåda, felanmälan. Innan du skapar formuläret är det bra att fundera igenom 

vilken information som behövs samt dispositionen av formulärets fälttyper. 

 

Ett Formulär har följande flikar. 

 

 Formulär – här kan du välja mellan olika fälttyper för inmatning av information 

 Inskickade data – du kan ange text till svarssidan samt göra olika inställningar t.ex. 

begränsa antalet anmälningar till en aktivitet 

 Publiceringsinställningar – se kap 8 

 Avancerat – se kap 9 

25.1 Att skapa ett formulär 

1. Gå till/öppna Avdelningen där Formuläret ska publiceras 

2. Fliken Innehåll - välj Artikeltyp – Formulär 

3. Klicka på knappen Skapa 

4. Namnge formuläret  

25.1.1 Fliken Formulär 

 Formulär – För att välja fälttyp, dvs. vilken typ av inmatningsfält som ska väljas, fäller du 

ner listan med de olika fälttyperna och klickar sedan på knappen Lägg till. De olika 

fälttyperna presenteras under pkt 25.1.3 

 

 Kräv verifieringskod för att skicka in - Verifieringskoden förhindrar i möjligaste mån att 

du får in skräp i ditt formulär 

 

 OBS! Innan du kan spara och infoga formuläret måste du ange texten på knappen Skicka i 

formuläret. 

 

 Text på svarssida – mata in den text du önskar ska finnas på svarssidan 

 

 Åtkomst för besökare – här kan du välja när artikeln ska bli publik 

 

Efter att du skapat själva inmatningsfälten för formuläret så måste du under fliken Inskickade 

data göra vissa val. 

25.1.2 Fliken Inskickade data 

 Du kan välja att mata in text som ska visas för besökaren på deras svarssida 

 

 Välj mellan att lagra inskickade formulär i en databas eller att få anmälningarna som e-post 
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a. E-post - Är valet att ta emot inskickade data via e-post så fyll i vem som svaret ska gå 

till – både namn och e-postadress. Det finns möjlighet att lägga till fler än en person som 

mottagare av svar 

b. Databas – väljer du att erhålla inskickade svar till en databas så finns följande 

inställningar att välja mellan: 

 

Det går att ange en begränsning hur många poster som maximalt får skickas – 

Ingen spärr (ingen begränsning) eller begränsat antal poster 

 

Om valet är att begränsa antalet poster så ange det i fältet Max antal poster som då är 

ett obligatoriskt fält 

 

Dessutom måste du att i texteditorn mata in text som ska visas för besökaren då antalet 

inkomna svar har uppnått maximalt antal. När besökaren klickar på formuläret visas den 

informationen direkt. 

 

Det går att låsa så man inte kan skicka in data – här kan du välja att själv låsa 

formuläret så att det inte går att skicka in fler svar 

 

 När du fått in svar så läggs dessa längst ner på fliken Inskickade data. Du ser samtliga fälts 

rubriker i den ordning som de finns i formuläret. Har du dessutom lagt till fältet tidsstämel 

så finns tidpunkten för när svaret kom in under rubriken Tidsangivelse för inkomna 

anmälningar. 

Glöm inte att ev. uppdatera sidan manuellt för att se nytillkomna anmälningar. Sidan blir 

automatiskt uppdaterad då du öppnar den på nytt efter ha gått ur den 

 

 Har du Windows som operativsystem och dessutom svensk Excel-version på datorn så 

klickar du på alternativet Excel, vid Exportera till CSV Excel, för att exportera inkomna 

svar  

 

När du exporterar får du valet att antingen öppna eller spara ner filen (det beror på 

inställningar i din webbläsare) 

 

 När du har Excelfilen på skärmen så är kolumnerna för smala för att visa hela innehållet. 

Nu måste du bredda kolumnerna. Börja med att markera all information genom CTRL+a – 

då markeras hela bladfliken och all information. Placera sedan markören uppe mellan två 

kolumnavgränsare och dubbelklicka – då får du den bredd på kolumnerna som behövs för 

att visa all information i samtliga kolumner 

 

 Nu kan du hantera den exporterade informationen som du önskar 
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25.1.3 Olika fälttyper 

Här beskrivs i korthet de olika fälttyperna. När du valt fälttyp och ska lägga till ytterligare fält så 

klickar du på knappen Lägg till 

 

1. Visa text – här kan du mata in text, bilder och länkar etc. då du har tillgång till texteditorn 

som på vanligt vis i Polopoly. Här kan du t.ex. inledningsvis skriva lite om själva anmälan 

och anmälningsförfarandet 

 

2. Textfält – kan vara ett fält för att mata in namnet i. Du har möjlighet att välja om det ska 

vara ett text-, e-post- eller numeriskt fält. Du kan även ange om fältet ska vara obligatoriskt 

dvs. utan inmatad information i fältet kan man inte skicka in det. 

Fältbredden (tecken) är bredden på fältet som visas för besökarna. Man kan mata in mer text 

än själva bredden på fältet – den texten kommer även att visas för mottagaren av 

formulärssvaren 

 

3. Stort textfält – är ett fält för att mata in text med flera rader. Du kan ange om fältet ska vara 

obligatoriskt dvs. utan inmatad information i fältet kan man inte skicka in formuläret. 

Hur många rader som ska visas för besökaren ställer du under rubriken Höjd (rader). Man 

kan mata in fler rader än själva höjden på fältet – den texten kommer även att visas för 

mottagaren av formulärssvaren 

Fältbredden (tecken) är bredden på fältet som visas för besökarna. Man kan mata in mer text 

än själva bredden på fältet – den texten kommer även att visas för mottagaren av 

formulärssvaren 

  

4. Flervalsfält – här kan du välja mellan: 

Kryssrutor 

Radioknappar 

Rullgardinsmeny 

 

 

 

 

 

När du valt typ av Flervalsfält så skriver du in själva titeln t.ex Seminarier i fältet Flervalsfält - 

titel. På höger sida i fönstret ser du fält i vilka du anger de olika alternativen som ska finnas att 

välja på för deltagarna. För att lägga till fler fält klicka på knappen En till. Samt ser du att varje 

typ av Flervalsfält går att göra obligatoriskt 
 

5. Tidsstämpel – det här fältet visas endast i redigeringsgränssnittet och visar datum och tid 

när en besökare sänt in sin anmälan 

 

6. Gruppera fält börja/sluta - När du vill gruppera fält tillsammans så kan du lägga 

Gruppera fält - börja före och en Gruppera fält - sluta efter själva grupperingen. Ett 

exempel kan vara att man grupperar personuppgifter. 

  

Exempel på hur flervalsfält 

visas för besökaren 
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Här visas ett exempel på hur ett formulär kan se ut. 
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25.1.4 Formulärdata 

Om du vill visa viss information för besökarna t.ex. vilka som anmält sig och vad man har valt för 

aktivitet kan du göra det genom att inkludera blocket Formulärdata i en Blockartikel. Du kan sedan 

i själva Formulärets texteditor länka till Blockartikeln med Formulärdata. 

 

1. Skapa en Blockartikel – välj Inkludera Block och klicka på knappen Lägg till 

 

2. Välj block att inkludera – välj här Formulärdata 

 

3. Kopiera själva Formulärsartikeln till Klippboken och klistra in referensen vid rubriken 

Formulärdata i Blockartikeln. Nu ser du samtliga fält som finns i ditt Formulär 

 

 

4. För att välja fält som ska visas för besökare – klicka på fältnamnet vid rubriken Övriga 

tillgängliga fält. 

 

 

 

För att ändra/ta bort valda fält – klicka på fältnamnet vid rubriken Valda fält 

 

 

 

5. Vill du nu länka Blockartikeln med formulärdata till själva Formuläret så kopierar du 

Blockartikeln till Klippboken och väljer sedan att klistra in länkresurs i Formulärets 

texteditor 

 

 

 

 

  

Inklistrad länkresurs – pekar på artikel med 

formulärdata 
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Så här kan nu informationen se ut för besökarna gällande Formulärdata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips! 

För att lätt kunna fylla i formuläret för en besökare flera gånger så kan du lägga in en länk till 

formuläret i texteditorn under rubriken Text på svarssida på fliken Inskickade data. 
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26 Nyheter, notiser och nyhetsarkiv 
Ett nyhetsarkiv är en Avdelning med extraflikarna Nyheter och Nyhetsbrev. För dig som arbetar 

med nyheter inom LiU och ska presentera dem på webben kan Nyhetsarkivet vara det som passar 

för ändamålet. I Nyhetsarkivet kan du skapa Notiser, Nyhetsartiklar och sända ut Nyhetsbrev via e-

postlistor. För att visa/presentera Nyheter på webben så sker det via Blockartiklar och med 

funktionen inkludera block samt val av notiser/nyheter. En referens till aktuellt Nyhetsarkiv måste 

även kopieras till klippboken och sedan klistras in i Blockartikeln. 

 

När du skapar ett Nyhetsarkiv så får du följande flikar: 

 

 Nyheter 

 Nyhetsbrev 

 Innehåll 

 Publiceringsinställningar 

 Huvud & fot 

 Avancerat 

 

 

 

26.1 Nyhetsarkiv 

 

1. Gå till/öppna Avdelningen där du vill skapa Nyhetsarkivet 

2. Fliken Innehåll – välj under rubriken Skapa – Avdelning - Nyhetsarkiv och klicka på 

knappen Skapa 

3. Namnge Nyhetsarkivet under fliken Nyheter 

Spara och Infoga samt Infoga och visa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fliken Innehåll – välj under rubriken 

Skapa – Avdelning - Nyhetsarkiv och 

klicka på knappen Skapa 
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26.2 Nyhetsarkivets redigeringsläge – Fliken Nyheter 

När du önskar ändra ordningen på Notiser/Nyheter som finns i Nyhetsarkivets innehållslista måste 

du vara i redigeringsläge. I redigeringsläget har du på fliken Nyheter också möjlighet att göra 

inställningar för själva Innehållslistan. 

 

1. Sätt maxstorlek på innehållslista – här kan du ange hur många element som maximalt ska 

finnas i Nyhetsarkivets innehållslista 

Rutan Maxstorlek: - ange max. antal element för innehållslistan 

26.3 Nyheter 

I ett Nyhetsarkiv skapar du Nyhetsartiklar under fliken Nyheter. För Nyhetsartiklar finns det ett 

antal olika inställningsalternativ för hur du vill visa nyheter på en webbsida. 

26.4 Skapa en Nyhetsartikel 

Öppna ditt Nyhetsarkiv och under fliken Nyheter väljer du att skapa en Nyhetsartikel. När du skapat 

en Nyhetsartikel får du följande flikar: 

 

 Innehåll 

 Filer och bilder 

 Publiceringsinställningar 

 Kommentarer 

26.4.1 Fliken Nyhetsartikel 

1. Puff - rubrik – här kan du ange Nyhetsartikelns Puff – rubrik (länk i andra artiklar och 

listor.) Om du inte anger något här används informationen som finns i det obligatoriska 

fältet Rubrik 

 

2. Puff – beskrivning – kort text som syftar på innehållet i Nyhetsartikeln 

 

Läs mer om PUFF i kap. 31 

 

3. Rubrik (obligatoriskt fält) – här ger du Nyhetsartikeln en rubrik. Rubriken blir även 

Nyhetens namn i Nyhetsarkivets innehållslista 

 

4. Textredigerare – här används textredigeraren för att lägga in text till Nyheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Spara och Infoga – när du är klar med Nyhetsartikeln sparar du den 
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6. Infoga och visa – med infoga och visa infogar du Nyhetsartikeln i Nyhetsarkivets 

innehållslista.  

26.4.2 Fliken filer och bilder 

Du kan i en Nyhet ladda upp filer och bilder och presentera dom i textredigeraren vilket sker på 

samma sätt som i en Blockartikel. 

Se kap. 13 om Filer och bilder. 

26.4.3 Fliken Publiceringsinställningar 

Här kan du ställa in mellan vilka datum en Nyhet är aktuell.  

När man visar Nyheter/Notiser med arkivvisning(se kap 26.9) så listas all nyheter, även inaktuella. 

Om en nyhet inte ska visas där så kan du kryssa i Visa ej i arkivet.  

 

 

26.4.4 Fliken kommentar 

Kommentarfliken är kopplad till Forum. Se kapitel 24. 
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26.5 Notiser 

En Notis är en kortare nyhet. Den ger endast den viktigaste informationen rörande en händelse. 

Notiser visas alltid i fulltext för besökaren. 

26.6 Skapa en notis 

Öppna ditt Nyhetsarkiv och under fliken Nyheter väljer du alternativet Notiser. 

 

 

När du skapat en Notis får du följande flikar: 

 

 Notis 

 Filer och bilder 

 Publiceringsinställningar 

 

26.6.1 Fliken Notis 

1. Rubrik (obligatoriskt fält) – här anges Notisens rubrik. Rubriken blir notisens namn i 

Nyhetsarkivets innehållslista 

2. Brödtext (obligatoriskt fält) – Notisens text skrivs in här. Texten motsvarar även puff-

beskrivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen bild/visa bild till notisen  

Visa bild till notisen 

a) Bildjustering – du kan välja mellan att placera bilden till vänster, höger eller ha den 

centrerad 

b) Visa text bredvid bild – vill du ha text bredvid bilden aktiverar du den funktionen här 

c) Bildbeskrivning (obligatoriskt fält – bildbeskrivningen motsvarar den s.k. 

alternativtexten som måste finnas till en bild) 

d) Bildtext – text som skrivs in här läggs under bilden 
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e) Bild/intern bild/extern bild samt Länk/ingen/intern/extern – önskar du en intern bild 

kopieras referensen (bilden) till Klippboken och klistras sedan in här. Alternativt anger 

du en URL-adress till en extern bild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En notis kan man länka internt eller externt – när man klickar på 

länken kommer man till den länkade sidan. Kan användas för 

att få in andra sidor i nyhetsflödet än de som ligger i just detta 

nyhetsarkiv. 

 

4. Spara och Infoga – när du är klar med Notisen sparar du den 

5. Infoga och visa – med infoga och visa infogar du Notisen i Nyhetsarkivets innehållslista 

 

26.6.2 Fliken Filer och bilder i en Notis 

Du kan i en Notis ladda upp filer och bilder vilket sker på samma sätt som i en Blockartikel. 

Se kap. 13 om Filer och bilder. 

26.6.3 Fliken Publiceringsinställningar i en Notis 

Här anges mellan vilka datum en notis är aktuell. 

 

26.7 Visa Notiser/Nyheter på en webbsida 

Notiser och Nyheter presenteras med hjälp av ett block i en Blockartikel. I blocket får du också 

tillgång till olika inställningar för hur de presenteras. 
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26.8 Inkludera Notiser/Nyheter i en Blockartikel 

1. Öppna/skapa Blockartikeln i vilken du vill inkludera Notiser/Nyheter 

2. Välj Inkludera block på fliken Innehåll – klicka på knappen Lägg till 

 

 

3. Välj block att inkludera – välj Nyheter 

 

4. Välj nyhetsarkiv – kopiera Nyhetsarkivet som innehåller dina Notiser/Nyhetsartiklar till 

Klippboken och klistra in referensen 

 

 

5. Kategorisering – du kan välja att enbart visa Nyheter tillhörande vissa kategorier 
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6. Antal att hoppa över – antal element som du vill hoppa över och det räknat från det översta 

elementet i Nyhetsarkivets innehållslista (används normalt bara då man vill dela upp listan 

på flera positioner på sidan) 

7. Antal att inkludera – antal element som du vill inkludera räknat från det översta elementet i 

Nyhetsarkivets innehållslista 

8. Max dagar gamla – ange hur gamla nyheter får vara för att de ska visas baserat på 

publiceringsdatum 

 

9. Visningsalternativ – här anger du inställningen för hur Notiser/Nyheter ska visas i olika 

sammanhang 

 

 

 Första nyheten i fulltextformat – på webbsidan visas den översta Notisen/Nyheten 

i fulltext medan övriga visas med klickbar rubrik och puffbeskrivning 

När en besökare klickar på en Notis/Nyhetsartikel på webbsidan läggs den överst 

på sidan och den visas då i sin helhet (fulltext) 

 Alla nyheter i fulltextformat – på webbsidan visas alla nyheterna i fulltext 

 Kort format, visning i arkiv – när en besökare klickar på en Notis/Nyhet 

visas/öppnas den i Nyhetsarkivet 

 Kort format, visning på utpekad sida – Här kan du peka ut en annan sida som 

visar samma nyhetslista men som är inställd på att visa den första 

Notisen/Nyheten i fulltextformat. 
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När en besökare klickar på en Notis/Nyhet så visas den i fulltextformat överst på 

den utpekade sidan 

 Rullande nyheter – under tiden besökaren tittar på sidan rullas nyheter in 

 

10. Visa som toppnyhet/toppnyheter (högre rubriknivå) – ger högre rubriknivå för samtliga 

Notiser/Nyheter 

11. Visa rubrik och/eller puff – här har du möjlighet att välja hur Nyheterna ska visas på 

webbsidan 

 

 visa bara rubriker – med det här alternativet visas på webbsidan enbart rubriken till 

resp. Notis/Nyhetsartikel. Rubriker är klickbara på webbsidan och då visas Nyheten i 

sin helhet 

 

 visa rubrik och puff – med det här alternativet visas på webbsidan rubriken till resp. 

Notis/Nyhetsartikel samt Puff-beskrivning och bild. Rubriker är klickbara på 

webbsidan och då visas Nyheten i sin helhet 

 

 

I båda fall gäller att i första hand används puffrubriken och om den inte är ifylld används den 

obligatoriska rubriken. 

26.9 Visning av gamla nyheter i Nyhetsarkivet 

För en besökare som tittar på nyhetsarkivet visas inget. Där är det lämpligt att lägga upp en 

arkivvisning som listar alla nyheter och notiser inklusive de inaktuella. 

 

För att lista alla Nyheter och Notiser gör du följande: 

 

1. På fliken Innehåll skapar du en Blockartikel 

2. Inkludera block – klicka sedan på knappen Lägg till 

3. Välj block att inkludera – här väljer du från listan Gamla nyheter och notiser (arkivvisning) 

4. Kopiera Nyhetsarkivet som innehåller Nyhetsartiklar/Notiser till Klippboken – klistra in 

referensen 

5. Kategorier – du kan välja att bara visa Nyheter/Notiser som tillhör en viss kategori 

6. Antal att inkludera – här kan du ange hur många Nyhetsartiklar/Notiser som ska visas i 

arkivet. Inkluderade objekt baseras på senaste datum för Nyheten/Notisen 

26.10 Fliken Publiceringsinställningar i Nyhetsarkiv 

Se kapitel 8 gällande fliken Publiceringsinställningar 
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27 Flytta och publicera objekt 

27.1 Flytta en Avdelning/Artikel 

Funktionen flytta hittar du under fliken Publiceringsinställningar. OBS! Du ska INTE VARA I 

REDIGERINGSLÄGE. 

När du flyttar ett objekt i strukturen innebär det att du med automatik också byter överordnad 

förälder till objektet. Ett objekt är såväl en Avdelning som en Artikel. 

 

1. Öppna objektet som ska flyttas 

2. Kopiera mottagande Avdelning till klippboken  

3. Klistra in referensen vid plats att publicera i 

4. Klicka på knappen Flytta till 

 

 

 

Här visas ett exempel på när en Artikel flyttas från en Avdelning till en annan Avdelning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här har Artikeln flyttats och får med automatik ny föräldratillhörighet och tappar därmed den gamla 

tillhörigheten. 

 

 

 

 Avd A 

 Avd B 

Artikel 

Artikel 

 Avd A 

 Avd B 

Artikeln flyttas 

till Avdelning B 
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27.2 Flytta flera Avdelningar/Artiklar/filer samtidigt 

Om du vill så kan du välja att flytta flera objekt samtidigt. 

 

 Gå till den avdelning eller artikel du vill flytta objekt från. 

 Klicka på Redigera 

 Markera i kryssrutan till höger på det eller de objekt du önskar flytta. 

 

 Klicka på knappen Klipp ut (Saxen) 

 Gå till avdelningen eller artikeln till vilken du vill flytta objekten 

 Klicka på Redigera 

 Klicka på symbolen för Klistra in 

 Klicka på Spara 

 Gå till den avdelning eller artikel du klippte ut ifrån. 

 Avsluta med att klicka på Spara 

27.3 Publicera på flera platser 

Att använda funktionen Publicera även i innebär att ett objekt visas på ytterligare platser. När man 

väljer funktionen Publicera även i så byter man inte överordnad förälder till objektet med 

automatik. 

 

Att publicera ett objekt även på annan plats: 

 Öppna objektet som ska publiceras även på annan 

plats 

 Kopiera mottagande Avdelning till klippboken  

 Klistra in referensen vid Välj plats att publicera i 

 Klicka på knappen Publicera även i 

 

  



 79 2013-06-27 

Här visas ett exempel på en Artikel där funktionen Publicerad även i har använts. Artikeln som är 

publicerad i Avdelning A har nu även publicerats i Avdelning B. Det som skett är att en referens 

skapats i Avdelning B till Artikeln.  

 

Artikeln behåller sin föräldratillhörighet om den inte byts ut manuellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Avd A  Avd B 

Artikel 

 Avd A  Avd B 

Artikel 
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28 Språkhantering för en Avdelning resp. Artikel 
En Avdelning/Artikel kan från början skapas på ett specifikt språk och sedan översättas från ett 

språk till ett annat. 

28.1 Inställning av språk på nya Avdelningar 

När du skapar en Avdelning/Artikel kan du, vid flaggan uppe till höger i 

fönstret, välja grundspråk. 

 

1. Välj språk – du kan välja mellan svenska, engelska, franska, 

spanska, tyska eller kinesiska. 

 

 

 

 

 

I en Avdelnings innehållslista ser du flaggsymbolen för gällande språk till höger om namnet. 

Exemplet nedan visar att avdelningen har svenska som grundspråk men också är översatt till 

engelska. 

 

28.2 Översättning av en Avdelning/Artikel 

1. Välj Avdelning/Artikel  

2. Klicka på  till höger om språkflaggan  

 

3. Välj skapa ny översättning samt välj språk 

 

4. Avdelningen/Artikeln namnges med sitt språkspecifika namn och 

ev. övrig information 

 

5. Spara och Infoga – den översatta versionen finns nu synlig som språkflagga upp till höger 

samt i innehållslistan 

 

6. När du har flera språk av en Avdelning/Artikel visas samtliga flaggsymboler i övre högra 

hörnet samt i Avdelningens innehållslista 
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28.3 Sök efter borttagna översättningar 

Om du har tagit bort en översättning så kan du söka efter den och sedan återställa den.  

Det här gör du genom att klicka på  vid flaggorna. 

Välj sedan Sök efter borttagna översättningar. Om det finns en 

översättning att återta kan du klicka på den så återtas den. 

28.4 Redigera en översatt Avdelning/Artikel 

Alt 1. 

1. Välj att klicka på flaggsymbolen på Avdelningens/Artikelns innehållslista 

 

 

 

 

 

Alt 2. 

1. Öppna grundavdelningen 

2. Klicka på flaggan för den översatta Avdelningen/Artikeln 

28.5 Byta språk eller ta bort översatt Avdelning/Artikel 

1. För att byta språk eller ta bort en översatt avdelning går man till aktuell Avdelning/Artikel 

 

2. Välj att redigera den aktuella Avdelningen/Artikeln 

 

 

3. Klicka på språkflaggan och välj alternativ 

 

 

4. Spara  

 

OBS! Man inte ta bort grundobjektet men man byta på språk på 

det. 
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28.6 Artikelspecifikt vid språkversioner 

1. Fliken Innehåll i en Artikel – lägg till innehåll i artikeln genom att Redigera och använda 

textredigeraren eller spalter på vanligt sätt. 

OBS! Tänk på att ha samma språkversion även i en artikel som ligger som en högerspalt. 

2. Fliken Filer och bilder – om du har uppladdade filer och bilder i grundversionen så 

kommer dessa med automatik in under fliken Filer och bilder i den översatta versionen. Du 

måste först spara din översättning innan du kan se filerna i listan under fliken Filer och 

bilder. Listan kan dessutom endast ändras i grundversionen. Dvs. du kan endast ladda upp 

eller ta bort filer i grundversionen. 

 

 

29 Avpublicera och återta avpublicerade objekt 
När Avdelning/Artikel inte längre bör vara kvar så ska den avpubliceras. Innan man avpublicerar 

något så bör man använda funktionen Sök referenser/Avpubliceringshjälp som finns under fliken 

Publiceringsinställningar. Den hjälper dig att undvika trasiga länkar och du får reda på om några 

objekt har publicerats på flera platser och därmed inte avpubliceras helt. 

 

 

29.1 Återta avpublicerade objekt 

När ett objekt avpublicerats finns möjligheten att återta objektet 

 



 83 2013-06-27 

Gå till innehållslistan i gällande Avdelning dvs. i den avdelning där det avpublicerade objektet 

fanns. Se till att du är i redigeringsläget klicka sedan på knappen Sök efter borttagna artiklar eller 

avdelningar. 

Du får en lista på borttagna objekt – välj att Återta önskat objekt 

 

Om du inte vet i vilken avdelning objektet låg kan du använda sökfunktionen för att leta upp 

objektet. När du hittat det kan du kopiera en referens till det och publicera i den avdelning du 

önskar ha den. 

 

Man gör på samma sätt för att återta filer i artiklar. 

30 Högerspalt i en Avdelning eller Artikel 
Om du önskar visa information i en högerspalt kan du i en Avdelning eller Artikel under fliken 

Publiceringsinställningar lägga in en referens till en annan artikel. 

 

Publiceras en högerspalt i en avdelning kommer högerspalten att ärvas i de objekt som ligger i 

avdelningen. Arvet kan brytas individuellt i underliggande avdelning/artikel. 

 

1. Öppna Avdelningen eller Artikeln som ska innehålla referensen till Artikeln som ska ligga 

som en högerspalt 

2. Välj fliken Publiceringsinställningar - klicka på knappen Redigera. 

3. Vid Högerspalt, välj mellan – Ingen artikel till höger/Ärv inställning/Välj artikel 

 

a. Ärv högerspalt från avdelningen ovanför – om du t.ex. på Avdelningen ovanför valt att 

lägga en Artikel till höger kan du ärva den inställningen.  

 

b. Ingen – om du vill bryta inställningen som ärvs från Avdelningen ovanför och inte ha 

någon högerspalt 

 

c. Välj artikel – här väljer du en Artikel som du önskar ha som högerspalt. 

Sök upp din Artikel som ska visas till höger och kopiera referensen till Klippboken 

Klistra sedan in referensen vid Välj artikel 

 

När du klistrat in referensen så ser du referensen till artikelnamnet 

under fältet: Högerspalt. 

.  
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31 Puff 
En Puff är en innehållsrik länk, dvs. du kan ha en rubrik, beskrivning och en bild för att länka till en 

Avdelning/Artikel.  

Själva Puffens innehåll anges på den Avdelning/Artikel som den ska hänvisa till. Puffen kan sedan 

visas i andra Artiklar genom manuellt inlagda länkar eller automatiska listor. 

31.1 Skapa en Puff 

Öppna Avdelningen eller Artikeln till vilken du önskar producera din Puff. Inställningarna gör du 

under fliken Publiceringsinställningar. 

 

1. Puffrubrik – ange en rubrik - den angivna rubriktexten blir en klickbar länk i Artikeln där 

Puffen visas 

2. Puffbeskrivning – skriv in en kort text som syftar på innehållet 

3. Ingen puffbild/Visa bild till puffen – önskar du lägga in en bild i Puffen väljer du Visa bild 

till Puffen 

 

a. Bildbeskrivning – kort beskrivning till bilden (obligatoriskt fält) 

b. Bildjustering - du kan välja mellan höger- och vänsterjustering 

c. Bild - intern/extern bild 

 

 Intern bild – kopiera bilden till Klippboken och klistra in bildreferensen 

 Extern bild – ange en URL-adress 

 

 

4. Spara 
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31.2 Använda en Puff i en länk 

När du vill länka till Artikel/Avdelning och använda dess Puff för att få en innehållsrik länk så gör 

du så här: 

 

1. Öppna/Skapa Artikeln i vilken du vill lägga in en länk till Artikeln som innehåller Puffen 

2. På fliken Innehåll välj blocket Länk (med Puff) – Lägg till 

  

 

3. Kopiera Avdelningen/Artikeln med Puffen till Klippboken 

4. Klistra in referensen till Avdelningen/Artikeln i blocket Länk (med Puff) 

5. Ange om du vill att bild/beskrivning ska visas samt om Puffen ska ha förstärkt bakgrund 

 

31.3 Använda Puff i automatisk skapad lista 

I t.ex. Kategorilista (se kap 32 Kategorier) kan man få en lista över Avdelningar/Artiklar och i den 

finns en inställning för att använda Puffen i listan. 
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32 Kategorier 
I Polopoly kan du kategorisera artiklar och avdelningar. En kategori är en märkning av information. 

Dessa kategorier kan användas för att visa informationen automatiskt på olika webbsidor. 

 

Om du vill använda uppmärkningarna för att t.ex. på våra forskningssidor lista alla artiklar som 

handlar om forskning så kan du filtrera på kategori Forskning (som finns under Verksamhet). 

Om du vill lista forskningsartiklar inom HU så väljer du både kategorin Forskning och under 

Avsändare/LiU så väljer du HU så får du de där man kryssat i minst båda dessa. 

 

Kategorierna som finns att välja på är ordnade i ett träd, är gemensamt och sköts av 

webmaster@liu.se 

32.1 Sätta kategorier på ett objekt 

 Gå till fliken Publiceringsinställningar 

 Klicka på knappen Redigera 

 Markera de kategorier som objektet ska ha 

 För att ta bort en vald kategori – klicka på det röda krysset 

 Spara  

 

 

32.2 Skapa en kategorilista 

Du kan i en blockartikel skapa ett Inkluderingsblock och välja Kategorilista.  

 Välj vilka kategorier som ska användas som urval. Bara de som har alla dessa kategorier 

visas i listan. 

 Kryssa i om du vill lista avdelningar, artiklar eller både och 

 Spara 

32.3 Automatiskt föreslagna kategorier 

På en avdelning så kan man under fliken Publiceringsinställningar markera kategorier som 

Förvalda kategorier på avdelningar och artiklar under denna. 

 

När någon då skapar nya objekt någonstans under det trädet kommer de kategorierana automatiskt 

att föreslås på dem. Redaktören kan då lägga till och ta bort kategorier enligt tidigare kapitel. 

32.4 Tips: Styr vilken text som visas i listor 

Kategorilistorna använder rubriken och beskrivningen från puffen på objekten. Om ni vill ha en 

annan text i kategorilistor som inte behöver vara samma som objektets namn så kan man skriva det i 

puffen. T.ex. om man har en artikel per person och en heter ”Karl Karlsson” så kan man mata in 

”Karl Karlsson <karl.karlsson@liu.se>” i puffens rubrik så visas även epostadressen i listor. 
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33 Låsta Avdelningar/Artiklar 
När någon redigerar ett objekt markeras det som låst. Det innebär att det inte är möjligt för någon 

annan person att öppna Avdelningen/Artikeln för redigeringsarbete. När objektet är låst visas ett 

hänglås. 

 

Ex på var hänglåsen visas. Bilderna 1-2 visar det vanligaste läget när ett objekt redigeras 

 

1. Till höger om sökvägen  

 

 

2. Till vänster om objektnamnet i Avdelningens innehållslista 

 

Om man glömmer att klicka på Spara eller Avbryt så kan ett objekt lämnas låst även om man loggar 

ur Polopoly. I det här fallet så kan man låsa upp objektet genom att klicka på knappen Lås upp. 

 

Genom att hålla musen över hänglåset får du information om av vem och när objektet låstes. Låser 

man upp en artikel kan den första personen inte spara sina ändringar. 

 

OBS!  Det finns alltid möjlighet för webbansvarig att låsa upp ett objekt som är förenat med att man 

har den behörigheten satt i systemet. 
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34 Versionshantering 
Under knappen Egenskaper hittar du versionshanteringen för resp. Avdelningar/Artiklar.  

Antalet versioner som sparas varierar med artikeltyp. Den här funktionen är bra att använda om du 

skulle behöva hämta en viss version av ett objekt i stället för den som för tillfället är aktuell. 

 

OBS! Knappen Egenskaper är endast tillgänglig i visningsläge. 

 

 

Du kan på skärmen se de 25 nyaste versionerna. Antalet kan variera mellan olika typer av objekt 
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34.1 Snabbval (svart pil) 

 Version – anger Avdelningens/Artikelns versionsnummer 

 Visa – öppnar den versionen av Avdelningen/Artikeln på skärmen. ID/versionsdatum och 

klockslag visas till höger på skärmen. 

 Redigera – öppnar den versionen av Avdelningen/Artikeln på skärmen i redigeringsläge 

 

 

 

34.2 Knapparna ute till höger om resp. objekt 

 Visa - öppnar den versionen av Avdelningen/Artikeln på skärmen. ID/versionsdatum och 

klockslag visas till höger på skärmen. 

 Redigera - öppnar den versionen av Avdelningen/Artikeln på skärmen i redigeringsläge 

 Ta bort – för att ta bort en version – undvik helst detta då det förstör versionshistoriken 
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Sökfunktioner 

Sökinställningar 

35 Sökfunktionen 
Här kan man söka upp önskat innehåll ur innehållsträdet. Det går att rikta och avgränsa sökningen 

för att undvika onödigt stort antal träffar. När man funnit ett mål kan man enkelt öppna det i 

arbetsfältet eller kopiera det till klippboken. 

35.1 Standard-fliken 

Här söker du en artikel i innehållsträdet. Sök med artikelns namn eller med nyckelord i texten. 

 

Sökinställningar: Du kan välja att inrikta och begränsa sökningen efter behov. 

 Sortering: 

Du väljer mellan att visa det Senaste eller Mest relevanta sökresultatet överst. 

 Tidpunkt för ändring: 

Ofiltrerad innebär ingen tidsgräns. 

 Sparad av:  

Välj om det är du som sparat objektet eller om någon annan har sparat det. 

 Index att söka i 

-Default: Allt - Forum: Endast diskussionsinlägg - Public: Endast de publika, dvs ej de som 

t.ex. är avpublicerade med tidsstyrning 

 Content types: Används inte av LiU 

 Kategorier: Används inte av LiU 

 

Tips! 

För sökning: Fäll ut Sökinställningar och välj ofiltrerad på tidpunkt för ändring om du vill 

söka bland saker som sparats tidigare än idag. 

 

 

  

Expandera sökverktyget 
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35.2 Avanceratfliken 

Nyligen ändrade: 

 Typ av innehåll:  

Välj målgrupp mellan Alla - Artikel - Avdelning - Layout 

element och Forumdata 

 Tidpunkt för ändring:  

Välj hur långt bakåt i tiden sökningen ska omfatta 

 Sparat av användare:  

Välj mellan objekt som är sparade av mig eller av alla 

 

 

 

 

Mall: 

 Typ av innehåll:  

Välj målgrupp mellan: Alla - Artikel - Avdelning - Layout 

element och Forumdata 

 Som använder mall:  

Välj malltyp 

 Med namn:  

Skriv söknamn 

 Sparade efter/Sparade innan:  

Ange tidsintervall när objektet sparades 

 Minsta id/Största id:  

Här kan man söka med hjälp av objektets id. Sök inom ett 

intervall.  

Tips: använd ”Öppna innehåll med angivet id” på arbetsytan 

om du vet objektets id 

 

 

 

Låsta: 

 Låsta av mig.  

Sök, Bocka för och lås upp. Artikeln blir upplåst. Om artikeln 

samtidigt visas i arbetsfältet visas inte förändringen och man 

måste avbryta redigeringen eller stänga artikeln.  

 Låst av Alla  

Låst av någon redaktör i systemet. Objekt kan låsas upp av de 

som har den rättigheten tilldelad. 

 

 

Under arbetsytan för ett objekt ser du följande knappar. Dessa är inte i funktion nu utan kommer att 

aktiveras i ett senare skede. 
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35.3 Söka på id-nummer 

Har du tillgång till ett idnummer för ett objekt så kan du söka objektet med hjälp av fältet Öppna 

innehåll med angivet id på My desktop/Min arbetsyta. 

 

36 Klona ett objekt 

Klona är en funktion för att skapa riktiga kopior av hela strukturer inklusive deras innehåll. 

Denna funktion skapar en helt ny uppsättning av avdelningar/artiklar som initialt ser likadana ut 

som originalet. Funktionen är bara till för att göra kopior av mindre strukturer som du använder som 

mallar för t.ex. en kurshemsida eller en persons presentation. 

Om du ska göra om en webbplats eller flytta artiklar/avdelningar så ska du inte använda denna 

funktion. Om du trots detta använder den bör du vara medveten om att alla länkar till sidorna 

kommer att fortsätta peka på de gamla sidorna och inte till den nya. Du kommer även t.ex. att få två 

träffar på samma sak om du använder sökfunktionen. 
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37 Behörigheter 
För att styra vem som har rätt att läsa och redigera i systemet så delar man ut behörigheter. 

Behörigheter ärvs nedåt i strukturen, från avdelning till underavdelning och vidare ner till artikel. Ju 

längre ner i strukturen man kommer så kan man tilldela mer behörigheter och lägga till fler personer 

som ska ha behörigheter. 

 

I exemplet till höger har vi satt följande behörigheter: 

1. Alla får läsa sidorna 

2. Person A får skriva i avdelningar och artiklar 

3. Person B får skriva i avdelningar och artiklar 

Det betyder att: 

 i Avdelning 2 så får: alla läsa och person A skriva 

 I Avdelning 3 så får: alla läsa och person A och B skriva 

Normalt så ärver en artikel behörigheter från avdelningen som den är publicerad i men man kan 

ställa om så den ärver behörigheter från en annan avdelning. Se exempel i kap. Skydda avdelning 

nedan. 

37.1 Visa behörigheter 

När du vill se vilka behörigheter som gäller eller dela ut fler så klickar du på Egenskaper och sedan 

Behörigheter. 
 

 

 

 

1. Flikar för olika typer av objekt. De mest relevanta är Artiklar och Avdelning 

2. Kolumner med olika rättigheter (för den typen av objekt), Läsa och Skriva är de mest 

relevanta. 

3. Om det finns en behörighetstabell så listas personerna här 

4. Ärvda behörigheter – listar vilka personer med ärvda behörigheter och vad de får göra som 

är satt högre upp i strukturen. (Kan inte redigeras på denna nivå)  
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5. Behörighetsredigerare – De som får tilldela rättigheter på denna nivå. 

6. Lägg till behörigheter eller ta bort behörigheter 

7. Behörighetskedja – Visar varifrån rättigheter ärvs 

37.2 Redigera behörigheter 

 Om det inte finns någon behörighetstabell lägg till en genom att klicka på ”Lägg till 

behörigheter” alternativt kan du behöva trycka på Lägg till mig som behörighetsredigerare 

som i så fall dyker upp längst ner på sidan 

 

 Kryssa i rutan bredvid Välj användare och grupper” (kan ta en liten stund innan den laddat alla)  

 

 

 

 

Utan behörighetstabell Med behörighetstabell 
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 Fyll i användarnamnet på den du vill tilldela rättigheter (Tips: om du inte kan 

användarnamnet så kan du använda ”Sök en anställd”-funktionen på vår webb) 

 Kryssa i Inkludera icke CM-användare 

 Klicka på Sök 

 Markera personen och klicka på Lägg till vald användare. Personen dyker nu upp ovanför de 

ärvda behörigheterna 

Alternativt Klicka på Gör användare till behörighetsredigerare för att ge rättigheten att dela 

ut behörigheter här 

 

 Kryssa för de rättigheter du vill tilldela. (Läsa, Skriva etc.) på de typer av objekt som 

behörigheterna ska gälla för 

 Upprepa proceduren om du vill tilldela fler behörigheter 

 Klicka på Spara och återgå 

 

Notering: Studenter får automatiskt ett konto men de får inte automatiskt behörigheten att se 

redigeringsgränssnittet, det måste centralt kopplas på. Det kan gälla för studenter som ni vi ta hjälp 

av som t.ex. kursassistenter som ska redigera sidor. Observera att det fortfarande är ni som ger dem 

behörigheter att redigera sidor, centralt ger vi dem bara möjligheten att komma in över huvud taget. 

webmaster@liu.se 

37.3 Tilldela rättigheter till grupper 

På samma sätt som för en användare. Klicka på fliken grupper och välj/sök fram aktuell grupp. 

 

 

Det finns ett antal grupper. Bl.a. så finns det en grupp: All principals som avser alla besökare. Det 

skapas även automatiskt grupper för Studenter, Anställda och för avdelningar av anställda, som man 

kan använda för att dela ut behörigheter till. 
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37.4 Skydda en avdelning eller artikel 

Ärvda behörigheter kan inte redigeras eller minskas. (Däremot kan man t.ex. dela ut Skriva till en 

person som högre upp bara fått Läsa)  

För att kunna minska på behörigheter så finns det i Polopoly en möjlighet att välja att en avdelning 

eller artikel ska ärva sina behörigheter från en annan avdelning än den som den publiceras under. 

De flesta som vill skydda en Artikel/Avdelning vill att allmänheten inte ska kunna läsa 

informationen utan vill kunna tilldela vilka som ska få läsa den.  

 

På varje institution eller motsvarande så lägger central webmaster eller systemadministratör upp en 

avdelning som vanligtvis heter Skyddad när ansvarig på institutionen efterfrågat en sådan. 

Behörigheterna i avdelningen Skyddad är att allmänheten inte har läsbehörighet men någon eller 

några webbansvariga på institutionen får full behörighet så de kan korrigera eventuella problem 

som uppstår. 

 

När du skapar något som du vill skydda så använder du institutionens skyddade avdelning och ärver 

behörigheter från den. 

 

 

1. Ge dig själv behörigheter 

OBS Det är viktigt att du gör detta steg först, annars kan du tappa behörigheterna 

över avdelningen. 

 

Se Redigera behörigheter för information om hur du redigera behörigheter. 

 

Lägg till dig själv som behörighetsredigerare och ge dig själv läsbehörighet för både artiklar 

och avdelningar (bara artikel om du är på en artikel). Kom ihåg att spara. 

 

2. Ändra från vilken avdelning den ska ärva behörigheter - Tryck på knappen Redigera Välj 

fliken Avancerat. 

Där kan du välja från vilken avdelning du vill ärva behörigheter. Välj den skyddade 

avdelningen Skyddad som finns under institutionen 

 

Tryck på Spara och Visa - NU är den skyddad. Dela nu ut de behörigheter du vill enligt 

tidigare beskrivning. 

 

3. Dela ut behörigheter 

Se Redigera behörigheter för information om hur du redigerar behörigheter. 

Lägg till de personer som du vill ska få kunna göra saker och lägg till dem på 

behörighetslistan/ACL. 

Om du vill att de ska kunna se sidorna på webben så ska du under fliken Avdelning och 

Artikel kryssa i Läsa på dem. Anledningen till att vi lagt detta steg separat är att du nu ser 

färre ärvda behörigheter och kanske vill lägga till fler behörigheter som tidigare ärvdes. 

Kom ihåg att spara. 

 

Om du vill ha hjälp med att skydda en avdelning – ta kontakt med webbansvarig på din 

institution/avdelning! 

http://www.liu.se/insidan/webbpublicering/polopoly/manual/behorigheter/redigera?l=sv
http://www.liu.se/insidan/webbpublicering/polopoly/manual/behorigheter/redigera?l=sv
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37.5 Gästinloggning 

Om ni vill att externa personer (som inte har LiU-id) ska kunna se sidor som ni har skyddat enligt 

tidigare beskrivning så kan ni använda funktionen gästinloggning. På avdelningen under fliken 

Avancerat så finns det ett fält Gästinloggningsfunktion. Ändra detta så det är påslaget och fyll i 

ett användarnamn och ett lösenord. Detta gemensamma användarnamn och lösenord får du 

distribuera ut till de som ska få tillgång till att läsa sidorna. 

 

 

37.6 Manuellt inlagda inloggningsfunktioner 

Normalt så dyker inloggningsknappen upp vid behov men man kan även lägga till sådana där man 

önskar med funktionen – det görs med Inkludera block – Funktion i en Blockartikel. 


