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Feedit Simple 
 

 

Det hela bygger på s.k. inline-editing och det finns inga pennor som man ska klicka på eller fönster som öppnas 

(utom vid länkning och bildval). 

Glöm inte att spara! 

När något ändrats blir knappen "Spara" i verktygsraden aktiv. Klicka för att spara. 

Logga in/ut 

Klicka på "Typo3-inloggning" i sidfoten. Logga in med lucatid och password på inloggningssidan. Lyckas inloggningen 

kommer du tillbaka till den ursprungliga sidan. För att logga ut väljer du "Logga ut" i menyn med ditt användarnamn. 

Lägga till och ändra format på text 

Sätt markören där du vill lägga till text och börja skriva. För att ändra format på texten markera det avsnitt du vill 

ändra. En liten verktygsrad visas där du kan välja t.ex. fet stil. H2 och h3 finns under knappen längst till vänster.* 
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Länka 

Markera det avsnitt du vill ändra; en liten verktygsrad visas. Klicka på länkverktyget, dialogrutan "Infoga länk" visas: 

 För att länka till en extern webbplats skriver du hela url:en i fältet (http://www.kth.se/) 

 För att länka till en mailadress skriver du e-postadressen i fältet (webmaster@lth.se) 

 För att länka till en sida eller en fil inom den egna webbplatsen klickar du på mappikonen till höger om fältet. 

Filbläddraren visas nu i ett nytt fönster (se även nedan). Välj en fil eller en sida genom att klicka på den 

(filbläddraren stängs). 

Vill man att länken ska visas i ett nytt fönster kryssar man i det. Klicka på "Infoga länk".* 

Ta bort länk 

Klicka på länken och välj ta bort länk i den lilla menyn som kommer upp.* 
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Filväljaren 

Det finns två typer av länkar: sidor (jordglobsikon) och filer (dokumentikon) som ligger i mappar (mappikon). Klicka 

på pilarna för att fälla ut grenarna i trädet. För att länka till en sida eller en fil klickar man på den sida/fil man vill 

länka till. 

I filbläddraren kan man även ladda upp filer: 

Klickar man på en mapp i filträdet blir knappen "Välj filer..." aktiv. Klicka på knappen och välj en fil från din dator. 

Filuppladdningen startar omedelbart och den nya filen syns i mappen. 

 

Infoga bild 

Högerklicka på ett innehållselement och välj "Infoga bild". En ”platshållare” infogas nu i elementet. Klicka på denna 

för att välja en bild. Filbläddraren visas nu i ett nytt fönster. Välj en fil eller en sida genom att klicka på den. 

Filbläddraren stängs nu och bilden du valt visas istället för platshållaren.* 

 

Ändra bildorientering 

Högerklicka på ett innehållselement och välj "Bildorientering", välj sedan vilken orientering bilden ska ha.* 

Ändra bilden 

Vänsterklicka på en bild. En liten verktygsrad visas:* 

 För att radera bilden klickar du på papperskorgen. 

 För att byta bild klickar du på pennan. 

 För att ändra bildens storlek drar du i reglaget i mitten. 

 Finns det flera bilder i samma element kan du flytta dem genom att klicka på upp/ner. 

 För att länka från bilden klickar du på länka (se avsnittet om att länka ovan). 

 För att ta bort länken klickar du på ”Ta bort länk”. 
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Skapa innehåll 

Högerklicka på ett innehållselement och välj "Infoga innehåll efter detta". Välj text med bild; ett nytt element skapas 

nedanför.* 

Radera innehåll 

Högerklicka på ett innehållselement och välj "Radera innehåll". Svara ok i dialogrutan som kommer upp; elementet 

tas bort. OBS! i detta fall sparas ändringen direkt och man behöver inte klicka på ”Spara”. 

Dölja och visa ett innehållselement 

Högerklicka på ett innehållselement och välj "Dölj". Elementet försvinner nu eller gråmarkeras beroende på vad du 

valt nedan. För att visa elementet igen högerklickar du och väljer ”Visa”.* 

Visa och dölja dolda innehållselement 

I Typo3 kan man välja att dölja ett element istället för att radera det. Det finns kvar men besökaren kan inte se det. 

Men i front-end-läget kommer man då inte åt dem. Du kan därför välja att visa de dolda innehållselementen (och 

dölja dem såklart).* 

1. Välj "Visa dolda innehållselement" i menyn ”Visa” i verktygsraden överst. Innehållselementen som är dolda 

visas nu gråmarkerade och alternativet i menyn markeras med en grön bock. 

2. Välj menyn ”Visa” i verktygsraden överst. "Visa dolda innehållselement" är markerat med en grön bock - välj 

detta; innehållselementen som är dolda försvinner nu och alternativet i menyn avmarkeras. 

Visa och dölja dolda sidor, och sidor som är gömda i meny 

I Typo3 kan man välja att dölja en sida istället för att radera det. Det finns kvar men besökaren kan inte se det. Men i 

front-end-läget kommer man då inte åt dem. Du kan därför välja att visa de dolda sidorna (och dölja dem såklart). 

Man kan även välja att en sida ska vara ”Gömd i meny”, dvs att sidan är som vanligt men inte visas i menyerna i 

frontend.* 

1. Välj "Visa dolda sidor" i menyn ”Visa” i verktygsraden överst. Sidor som är dolda visas nu i menyerna med en 

"förbudsikon" efteråt. 

2. Välj "Visa" i verktygsmenyn. "Visa dolda sidor dolda" är markerat med en grön bock - välj detta; sidor som är 

dolda försvinner nu från menyerna 

3. Välj "Visa sidor dolda i menyn" i menyn ”Visa” i verktygsraden överst. Sidor som är dolda i meny visas nu i 

menyerna med en "ögonikon" efteråt. 

4. Välj "Visa" i verktygsmenyn. "Visa sidor dolda i meny" är markerat med en grön bock - välj detta; sidor som 

är dolda i meny försvinner nu från menyerna. 

Flytta innehållselement på en sida 

Vänsterklicka på elementet, håll nere knappen lite, och dra elementet till den plats du vill ha det. OBS! i detta fall 

sparas ändringen direkt och man behöver inte klicka på ”Spara”. 

Infoga/ta bort högerkolumn på en sida 

Välj "Infoga högerkolumn i menyn "Nytt" i verktygsraden överst. Högerkolumnen visas och en länk för att lägga in ett 

element visas.* OBS! Om man inte lägger in ett element, och sparar, är högerkolumnen inte kvar nästa gång man 

kommer till sidan. Föra att ta bort högerkolumnen raderar du alla element i kolumnen och laddar om sidan. 


