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Sådan logger du på 

1. Åbn en internetbrowser - Google Chrome, Firefox, Edge eller anden. 
Bemærk! MS Internet Explorer kan ikke anvendes. 

2. Klik i adressefeltet og indtast URL'en tilsendt fra EG  - www.domænenavn.dk/admin 
 

 

 
3. Indtast Brugernavn og Adgangskode (Tilsendt fra EG). 

  
 
                                                                                              
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
                                                                                              
 
 
 
  

Klik på Sign in for at 
logge på. 
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Opbygning 

Det første du møder, når du er logget på, er HJEM. 
 

 
 
 
Her ser du bl.a. en statistik over hjemmesiden f.eks. over hvor mange, der har besøgt 
hjemmesiden indenfor den seneste uge. 
 
Vælger du INDHOLD, vises en liste over de menupunkter, som de besøgende kan vælge 
imellem. Disse menupunkter indeholder tekst/billeder/dokumenter mv. 
Alt indhold på din hjemmeside kan du redigere under INDHOLD. 
 

 
 
FILER anvendes ved upload af billeder og dokumenter (upload og tilføjelse af billeder er 
beskrevet fra side 20). 
De øvrige menupunkter beskrives ikke, da INDHOLD og FILER er de eneste funktioner, 
som du skal benytte til redigering af hjemmesiden. 
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Beskrivelse af INDHOLD 

I venstre side vises en oversigt over hovedmenupunkterne, som din hjemmeside indeholder. 
Menupunkterne er markeret med symbolet     
 

 
 
Ud for hvert menupunkt ses en pil, som folder en menu ind/ud. Eksempel herpå er 'Praktisk 
information', som er vist nedenfor. 
 

 
              

 
Undermenupunkterne fremkommer ved at klikke på pilen ud for Praktisk information, og 
de vil kunne ses i venstre side af hjemmesiden. Hovedmenupunkerne fremkommer øverst til 
højre. 
 
 

 
 
 

Undermenupunkter 

Hovedmenupunkte
r 
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I højre side af INDHOLD vises de forskellige tekstafsnit, som et menupunkt indeholder.  
 

 
 
Ved at dobbeltklikke på et tekstafsnit kommer du videre til et vindue, hvor du kan redigere 
teksten.  
Dobbeltklikker du f.eks. på tekstafsnittet Nyheder, kommer du ind i et vindue, hvor du kan 
redigere tekst og billeder, som er vist som nyheder på din forside. 
 
 
 

Funktioner som du kommer til at benytte 

Efterfølgende finder du en beskrivelse af de funktioner, som du kan benytte: 
 

 
 
 

 

Viser hvordan den tilføjede/ændrede tekst mm. ser ud på 
hjemmesiden. 
 
TIP! Ved nye ændringer, er det ikke nødvendigt at vælge Vis 
side. Vælg blot F5 på den viste side for at genopfriske. 

 

Et grønt flueben ud for et menupunkt eller et tekstafsnit betyder, 
at menupunktet eller tekstafsnittet er aktivt og vises derfor på 
hjemmesiden. 
For at slå Publiceret til, klik én gang med musen. 
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Hvis du har brug for at oprette et link til en side, som ikke skal 
kunne vælges i hoved- eller undermenuen, kan du skjule 
menupunktet/siden. 
 
For at slå Skjul i menu til, klik én gang med musen. 

 
 

Et rødt kryds ud for et menupunkt eller et tekstafsnit betyder, at 
menupunktet eller indholdet af tekstafsnittet er inaktivt og ikke 
bliver vist på hjemmesiden. 
 
For at slå Ikke publiceret til, klik én gang med musen. 

 

Har du kun brug for at redigere teksten, kan du benytte 
Frontend redigering.  
 
Klik én gang på Frontend redigering og foretag dine 
ændringer. 
Klik et vilkårligt sted på siden og vælg Gem ændringer 
 
Luk frontend redigering ved at klikke én gang på Luk frontend 
redigering, som du finder i øverste venstre hjørne. 
 

  
 
BEMÆRK: Vi anbefaler, at redigeringen foregår som beskrevet i 
afsnittet Redigering af tekst side 8 
 
 

 
 
Alle øvrige funktioner såsom Nyt afsnit, Global element, Egenskaber samt fanebladene 
Funktioner, Workflow og Marketing benyttes ikke og er derfor ikke beskrevet i denne guide.  
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Redigering af tekst  

Redigering af teksten på din hjemmeside foretages under INDHOLD. 
 

 
 
Her skelnes imellem forsiden (FORSIDE) og de øvrige menupunkter, som er oprettet (f.eks. 
KONSULTATION).  
 
Når du klikker én gang på forsiden eller et af menupunkterne, kommer tekstafsnittene frem 
til højre. Det er her, du har adgang til brødteksten på din hjemmeside. 
 

 
 
Brødteksten tilrettes altid under afsnittet Information content dog med undtagelse af 
FORSIDE, som er konstrueret anderledes. Læs mere om dette i næste afsnit. 
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Redigering af tekst (forsiden) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Når du er logget ind, vælger du INDHOLD. 

2. Vælg menupunktet FORSIDE. 

3. Forsiden er opdelt i flere tekstafsnit (beskrivelse af samtlige tekstafsnit vises i skema 
efter punkterne). Klik på det ønskede tekstafsnit. F.eks. Nyheder. 

4. Nu vises et vindue, hvori du kan redigere de forskellige nyheder på din forside.  
Tilføj dine ændringer. 
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5. Når du har foretaget dine ændringer eller tilføjelser, klikker du på Gem eller  
Gem og luk. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Klik på Vis for at se dine ændringer. 
 
Bemærk! Ved nye ændringer er det ikke nødvendigt at vælge Vis.  
Vælg blot F5 på den viste side for at genopfriske. 

 
Følgende finder du en beskrivelse af de forskellige tekstafsnit, som du kan finde under  
FORSIDE.  Disse varierer alt efter hvilken hjemmesideløsning, du har valgt. 
 

 Hjemmesideløsning 
1 

Hjemmesideløsning 
2 

Hjemmesideløsning 
3 

Klinik 
information
er 
(øverst) 

Her redigerer du navnet 
på klinikken, som vises 
øverst på siden.  
Ændrer du klinik 
informationer, skal du 
også tilrette det under 
alle de andre 
menupunkter. 
TIP! Højreklik på Klinik 
informationer og vælg 
Kopier.  
Husk at slette eller 
deaktivere de gamle 
klinik informationer. 

Her redigerer du navnet 
på klinikken, som vises 
øverst på siden.  
Ændrer du klinik 
informationer, skal du 
også tilrette det under 
alle de andre 
menupunkter. 
TIP! Højreklik på Klinik 
informationer og vælg 
Kopier.  
Husk at slette eller 
deaktivere de gamle 
klinik informationer. 

Her redigerer du navnet 
på klinikken, som vises 
øverst på siden.  
Ændrer du klinik 
informationer, skal du 
også tilrette det under 
alle de andre 
menupunkter. 
TIP! Højreklik på Klinik 
informationer og vælg 
Kopier.  
Husk at slette eller 
deaktivere de gamle 
klinik informationer. 
 

Top image/ 
Top billede 

- Her indsætter du 
billedet, som ses øverst 
på forsiden. 
 

Her indsætter du 
billedet, som ses øverst 
på forsiden. 
Det er også her, du 
ændrer teksten på de 
afsnit, som vises i højre 
side af billedet. F.eks. 
Receptfornyelse.  
 

Benyt Gem hvis du har brug for at 

tilføje flere ændringer. 
 

Benyt Gem og luk når du er færdig 

med rettelserne. 



 

  Side 11 af 36 
 

Carousel Her indsætter du de 
billeder, som du gerne 
vil inkludere i 
slideshowet øverst på 
forsiden.  
Billederne indsættes 
under emnet Slide. 

- - 

Quickspot - Her redigerer du teksten 
for Receptfornyelse, 
Tidsbestilling samt E-
konsultation, som du 
finder under Top 
image/Top billede. 

- 

Nyheds 
overskrift 

Her kan du redigere 
titlen på tekstafsnittet 
Nyheder. 
 

Her kan du redigere 
titlen på tekstafsnittet 
Nyheder. 
 

Her kan du redigere 
titlen på tekstafsnittet 
Nyheder. 
 

Nyheder   Her redigerer du teksten 
og billederne, som vises 
under Nyheder. 

Her redigerer du teksten 
og billederne, som vises 
under Nyheder. 

Her redigerer du teksten 
og billederne, som vises 
under Nyheder. 

Åbningstide
r overskrift 

Her kan du ændre titlen 
for Åbningstider. 

- Her kan du ændre titlen 
for Åbningstider. 

Åbningstide
r 

Her redigerer du 
teksten, som vises under 
Åbningstider på 
forsiden. 

- Her redigerer du 
teksten, som vises under 
Åbningstider på 
forsiden. 

Vaccination
s 
overskrift/ 
Vaccination
er 

Her kan du redigere 
titlen på tekstafsnittet 
Vaccinationer. 

Her kan du redigere 
titlen på tekstafsnittet 
Vaccinations 
overskrift.  

- 

Vaccination
s 
quickspot/ 
Influenza-
vaccination 

Her redigerer du 
teksten, som vises under 
Vaccinationer på 
forsiden. 

Her redigerer du 
teksten, som vises under 
Vaccinations 
overskrift på forsiden. 

- 

Personale 
overskrift 

- Her kan du ændre titlen 
for Personale/ 
Employee quickspot. 

Her kan du ændre titlen 
for Personale/ 
Employee quickspot. 

Employee - Her tilføjer du de 
medarbejdere, som du 

Her tilføjer du de 
medarbejdere, som du 
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quickspot vil have vist nederst på 
forsiden. 
(Læs mere side 15) 

vil have vist nederst på 
forsiden. 
(Læs mere side 15) 

Klinik 
Information
er 
(nederst) 

Her redigerer du navnet 
på klinikken, som vises 
nederst på siden.  
Ændrer du klinik 
informationer, skal du 
også tilrette det under 
alle de andre 
menupunkter. 
TIP!  Højreklik på Klinik 
informationer og vælg 
Kopier.  
Husk at slette eller 
deaktivere de gamle 
klinik informationer. 

Her redigerer du navnet 
på klinikken, som vises 
nederst på siden.  
Ændrer du klinik 
informationer, skal du 
også tilrette det under 
alle de andre 
menupunkter. 
TIP! Højreklik på Klinik 
informationer og vælg 
Kopier.  
Husk at slette eller 
deaktivere de gamle 
klinik informationer. 

Her redigerer du navnet 
på klinikken, som vises 
nederst på siden.  
Ændrer du klinik 
informationer, skal du 
også tilrette det under 
alle de andre 
menupunkter. 
TIP!  Højreklik på Klinik 
informationer og vælg 
Kopier.  
Husk at slette eller 
deaktivere de gamle 
klinik informationer. 

Footer 
quickspot 

Her redigerer du adresse 
og telefonnummer, som 
vises nederst på 
forsiden. 

Her redigerer du adresse 
og telefonnummer, som 
vises nederst på 
forsiden. 

Her redigerer du adresse 
og telefonnummer, som 
vises nederst på 
forsiden. 

Find us Her indsætter du det lille 
kort, som vises nederst 
på forsiden.  

Her indsætter du det lille 
kort, som vises nederst 
på forsiden.  

Her indsætter du det lille 
kort, som vises nederst 
på forsiden.  

 
 

Hjemmesideløsning 1 

Hjemmesideløsning 2 

Hjemmesideløsning 3 
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Redigering af tekst (menupunkt) 

1. Når du er logget ind, vælger du INDHOLD. 

2. Klik på det menupunkt, hvor du vil tilrette teksten og dobbeltklik på Information 
content.  
 

 
 

3. Nu vises et vindue, hvori du kan redigere teksten, som står under det valgte 
menupunkt. Tilføj dine ændringer. 
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4. Når du har foretaget dine ændringer eller tilføjelser, klikker du på Gem eller  
Gem og luk. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Klik på Vis for at se dine ændringer. 
 
Bemærk! Ved nye ændringer er det ikke nødvendigt at vælge Vis.  
Vælg blot F5 på den viste side for at genopfriske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benyt Gem hvis du har brug for at 

tilføje flere ændringer. 
 

Benyt Gem og luk når du er færdig 

med rettelserne. 
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Redigering Personale 

Der er to måder at opsætte personale på.  
 

 Eksempel 1 Tekstafsnittet Employee quickspot på forsiden. 
(Kan benyttes i hjemmesideløsning 2 og 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Eksempel 2 Menupunkt Personale. 
(Kan benyttes i hjemmesideløsning 1). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  Side 16 af 36 
 

Ændring i personale (eksempel 1) 

1. Når du er logget ind, vælger du INDHOLD. 

2. Vælg menupunktet FORSIDE. 

3. Klik på Employee quickspot i visningsdelen. 
 

 

4. Angiv medarbejderens navn, stien til billedet samt en beskrivelse.  Du kan angive 
seks medarbejdere. (Beskrivelse af felterne følger). 
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Billede Her indsætter du billedet af medarbejderen. 
Se på side 20, hvordan billeder uploades og vedhæftes. 

 
Navn 

Her indtastes navnet på medarbejderen.  
Det er ikke muligt at ændre skriftstørrelse.  

 
Funktion 

Indtast medarbejderens data. 
Det er her muligt at redigere i f.eks. skriftstørrelse, farve m.v. 
Skal medarbejderens navn skrives med større skriftstørrelse end 
det, som standard skrives i feltet Navn, kan navnet skrives i 
dette felt. 

Medarbejder Flueben her giver mulighed for at tilføje en medarbejder mere. 
Det er muligt at have 6 medarbejdere oprettet. 
Har du behov for at udvide antal af medarbejdere, kan du læse 
hvordan nederst på siden. 

 

5. Når du har foretaget dine ændringer eller tilføjelser, klikker du på Gem eller  
Gem og luk. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Klik på Vis for at se dine ændringer. 
 
Bemærk! Ved nye ændringer er det ikke nødvendigt at vælge Vis side.  
Vælg blot F5 på den viste side for at genopfriske. 
 

 

Udvidelse af antal af medarbejdere  

Er der behov for at indsætte flere medarbejdere udover de seks, kan du kopiere 
tekstafsnittet Employee quickspot. 
 

1. Peg på Employee quickspot, højreklik og vælg Kopier hertil.  

2. Der oprettes nu en ny Employee quickspot (kopi af den første). 
Den ny Employee quickspot kan nu tilrettes med de næste medarbejdere. 

Benyt Gem hvis du har brug for at 
tilføje flere ændringer. 

 
Benyt Gem og luk når du er færdig 

med rettelserne. 



 

  Side 18 af 36 
 

Ændring i personale (eksempel 2) 

1. Når du er logget ind, vælger du INDHOLD. 

2. Vælg menupunktet PERSONALE.  

3. Dobbeltklik på den medarbejder, du ønsker at tilrette. 
 

  

4. Angiv medarbejderens navn, en beskrivelse samt stien til billedet.   
(Beskrivelse af felterne følger). 
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Afsnitsnavn Angiv navnet på medarbejderen. 
Teksten i dette felt vises i oversigten på siden før (i stedet for 
Medarbejder_01) 

Navn Her indtastes navnet på medarbejderen.  
Det er ikke muligt at ændre skriftstørrelse.  

 
Funktion 

Indtast medarbejderens data. 
Det er her muligt at redigere i f.eks. skriftstørrelse, farve m.v. 
Skal medarbejderens navn skrives med større skriftstørrelse end 
det, som standard skrives i feltet Navn, kan navnet skrives i 
dette felt. 

Billede Her indsætter du billedet af medarbejderen. 
Se på side 20, hvordan billeder uploades og vedhæftes. 
Har du behov for at udvide antal af medarbejdere, kan du læse 
hvordan nederst på siden. 

 

5. Når du har foretaget dine ændringer eller tilføjelser, klikker du på Gem eller  
Gem og luk. 
  
  
  
  
  
  
 

6. Klik på Vis for at se dine ændringer. 
 
Bemærk! Ved nye ændringer er det ikke nødvendigt at vælge Vis.  
Vælg blot F5 på den viste side for at genopfriske. 

 

 

Udvidelse af antal af medarbejdere 

Peg på den nederste medarbejder, højreklik og vælg Kopier hertil. 
Der laves nu en kopi af den sidste medarbejder. 
Det gøres det antal gange, det er nødvendigt. 
 
  

Benyt Gem hvis du har brug for at 

tilføje flere ændringer. 
 

Benyt Gem og luk når du er færdig 

med rettelserne. 
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Billeder og dokumenter 

For at billeder (og dokumenter) kan indsættes og ses på hjemmesiden, skal de uploades til 
programmet. 

 

Krav til billeder og dokumenter 

Tjek størrelse og dimensioner. 
Sammenlign evt. størrelse og dimensioner med de billeder, EG har sat ind, da hjemmesiden 
blev sat op. Meget store billeder (mange MB) kan gøre visning af hjemmesiden langsom. 
 
Vi anbefaler, at dokumenter, der skal anvendes på hjemmesiden, har formatet PDF. 
 
 
 

Upload af billeder og dokumenter 

 
1. Når du er logget ind, vælger du FILER. 

 

 

2. Klik på mappen Images, hvis det er billeder. 
Klik på mappen Files, hvis det er dokumenter. 
 
TIP! Det anbefales at oprette undermapper for at kategorisere dine billeder.  
På den måde kan du hurtigt finde frem til et bestemt billede.  
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3. Du kan oprette nye undermapper ved at højreklikke på Images.  
 

 
 

4. Klik på den undermappe, som du ønske at placere billedet i.  
F.eks. Billeder. 
 

 

5. Klik på Upload fra menuen.  
Vælg det billede, der skal uploades og klik Åbn 
 
TIP! Du kan uploade flere billeder ad gangen ved at holde CTRL tasten nede, mens 
du klikker på de forskellige billeder, som skal uploades. 
Billedet uploades nu til programmet. 
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Indsæt billede i tekstredigeringsværktøjet 

 
 
 
 

1. Upload billedet (læs mere side 20). 

2. Under INDHOLD vælger du det menupunkt og tekstafsnit, hvor du ønsker at 
placere billedet. F.eks. FORSIDE > Nyheder. 

3. Placer markøren det sted i teksten, hvor billedet skal indsættes. 
Vælg ikonet for Indsæt billeder Klik  

4. Klik på Gennemse i det nye skærmbillede. 
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5. Find det uploadede billede og klik på det. 
 

 
 

 
 
Du kan regulere størrelsesforholdene under Bredde og Højde.  
Bemærk! Reguler kun enten bredden eller højden ellers forvrænger du billedet. 

6. Klik på OK. Billedet er nu sat ind. 

7. Når du har foretaget dine ændringer eller tilføjelser, klikker du på Gem eller  
Gem og luk. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Klik på Vis for at se dine ændringer. 
 
Bemærk! Ved nye ændringer er det ikke nødvendigt at vælge Vis.  
Vælg blot F5 på den viste side for at genopfriske. 

Benyt Gem hvis du har brug for at 
tilføje flere ændringer. 

 
Benyt Gem og luk når du er færdig 

med rettelserne. 
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Indsæt billede andre steder end under 

redigeringsværktøjet 

I særlige tekstafsnit som f.eks. billeder af personalet, billeder under Nyheder, Topbillede 
under et menupunkt osv., indsættes på følgende måde.  
 
 

1. Klik på den gule mappe til højre af det felt, hvori der kan indsættes billeder. 
 

 
 

2. Klik på det billede, som skal indsættes. 
 

 
 
Billedet indsættes hermed. 
Var der valgt et billedet i forvejen, bliver det erstattet af det nye. 
 

3. Når du har foretaget dine ændringer eller tilføjelser, klikker du på Gem eller  
Gem og luk. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Klik på Vis for at se dine ændringer. 
 
Bemærk! Ved nye ændringer er det ikke nødvendigt at vælge Vis.  
Vælg blot F5 på den viste side for at genopfriske. 

Benyt Gem hvis du har brug for at 

tilføje flere ændringer. 

 
Benyt Gem og luk  når du er færdig 

med rettelserne. 
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Indsæt et dokument  

Når du skal gøre et dokument tilgængelig for brugerne, opretter du et link til filen, som 
brugeren kan klikke på, og derved åbnes filen. 
 
Dokumentet udskrives til pdf-fil og uploades til programmet på samme måde som billeder. 
(se side 20). 
 
 

1. Upload dokumentet (læs mere 20). 

2. Under INDHOLD vælger du det menupunkt og tekstafsnit, hvor du ønsker, at 
brugeren skal kunne tilgå dokumentet. F.eks. FORSIDE > Nyheder. 

3. Indtast den tekst som brugeren skal klikke på for at få adgang til dokumentet. 
 

4. Marker teksten og vælg ikonet Indsæt/redigér hyperlink 
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5. Vælg Gennemse for at få adgang til mappen, hvor dokumentet er uploadet til. 

 
 

6. Find dokumentet og klik på det.  
Vælg GEM OG LUK. 

7. Vælg fanebladet MÅL og vælg Nyt vindue. 
 

 
 
På den måde vil dokumentet blive åbnet i et nyt vindue, og hjemmesiden er stadig 
tilgængelig i det oprindelige vindue. 
 

8. Vælg OK. 
Du vil nu se, at den markerede tekst er omdannet til et link. Når brugeren klikker på 
linket, åbnes dokumentet i et nyt vindue.  
 

9. Når du har foretaget dine ændringer eller tilføjelser, klikker du på Gem eller  
Gem og luk. 

 
 
 
 
 

Benyt Gem hvis du har brug for at 
tilføje flere ændringer. 

 

Benyt Gem og luk når du er færdig 
med rettelserne 
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10. Klik på Vis for at se dine ændringer. 
 
Bemærk! Ved nye ændringer er det ikke nødvendigt at vælge Vis.  
Vælg blot F5 på den viste side for at genopfriske. 
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Links 

Du kan oprette et link internt til et andet sted på din egen hjemmeside (Internet link), og du 
kan oprette et link til en anden hjemmeside. 
 

Internt link på hjemmesiden 

1. Når du er logget ind, vælger du INDHOLD. 

2. Under INDHOLD vælger du det menupunkt og tekstafsnit, hvor du ønsker at 
indsætte linket. F.eks. FORSIDE > Nyheder. 

3. Indtast den tekst som brugeren skal klikke på for at komme hen til den anden side. 

4. Marker teksten og vælg ikonet Indsæt/redigér hyperlink 

5. Vælg Gennemse for at få adgang til mappen, hvor dokumentet er uploadet til. 
 

 

6. Klik på ikonet for Internt link. 
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7. Find den side/det menupunkt, som du ønsker, linket skal føre brugeren videre til. 
Klik på menupunktet og klik på knappen VÆLG 
 

 
 

8. Klik på  knappen GEM OG LUK og OK. 

9. Når du har foretaget dine ændringer eller tilføjelser, klikker du på Gem eller  
Gem og luk. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Klik på Vis for at se dine ændringer. 
 
Bemærk! Ved nye ændringer er det ikke nødvendigt at vælge Vis.  
Vælg blot F5 på den viste side for at genopfriske. 

 
 

Benyt Gem hvis du har brug for at 

tilføje flere ændringer. 

 
Benyt Gem og luk  når du er færdig 

med rettelserne 
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Link til en anden hjemmeside 

1. Når du er logget ind, vælger du INDHOLD. 

2. Under INDHOLD vælger du det menupunkt og tekstafsnit, hvor du ønsker at 
indsætte linket. F.eks. FORSIDE > Nyheder. 

3. Indtast den tekst som brugeren skal klikke på for at komme hen til den anden 
hjemmeside. 

4. Marker teksten og vælg ikonet Indsæt/redigér hyperlink 

5. Kopier URL'en (adressefeltet) af den hjemmeside, du ønsker at linke til. 
 

 

6. Indsæt det kopierede i feltet URL i skærmbilledet Egenskaber for hyperlink og  
klik OK. 
 

 

7. Når du har foretaget dine ændringer eller tilføjelser, klikker du på Gem eller  
Gem og luk. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Benyt Gem hvis du har brug for at 

tilføje flere ændringer. 

 
Benyt Gem og luk når du er færdig 

med rettelserne 
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8. Klik på Vis for at se dine ændringer. 
 
Bemærk! Ved nye ændringer er det ikke nødvendigt at vælge Vis.  
Vælg blot F5 på den viste side for at genopfriske. 
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Menupunkter 

Du opretter nye menupunkter ved at kopiere et eksisterende menupunkt.  
Det er den hurtigste måde at oprette et nyt menupunkt korrekt på, da opsætningen 
bibeholdes. 
 
Menupunkter fungerer ligesom mapper med hovedmapper og undermapper. 
Et hovedmenupunkt ligger sig i menuen øverst til højre på hjemmesiden, og et 
undermenupunkt ligger sig i menuen til venstre. 
 
 

 
 

Oprette nye menupunkter 

1. Når du er logget ind, vælger du INDHOLD.  

2. Find et menupunkt som har den opsætning, som du ønsker det nye menupunkt skal 
have.  

3. Højreklik på menupunktet og vælg enten Kopier side eller Kopier her til. 
 
 

 

 

  
  
 
 
 

Benyt Kopier side hvis det nye menupunkt skal 

lægges ind under et andet menupunkt. 
 

Benyt Kopier her til hvis menupunktet skal 

lægges sig nederst, der hvor du står. 
 

Undermenupunkter 

Hovedmenupunkter 
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4. Har du valgt Kopier side skal du klikke på det menupunkt, som det nye punkt skal 
lægges under og vælge knappen VÆLG. 
Har du valgt Kopier her til, går du videre til punkt 5. 
 

5. I Navn angiver du navnet på menupunktet.  
Bemærk! Navnet vil også blive vist på selve hjemmesiden i menuen foroven eller i 
undermenuen til venstre alt efter, hvor du har placeret menupunktet. 
 
 

 
 
 

6. Herefter klikker du i Ikke publiceret samt knappen SUBMIT. 
Det nye menupunkt er oprettet. 
 
 

 

Sortering af hovedmenupunkter 

Du kan nemt sortere dine hovedmenupunkter i en anden rækkefølge. 
 

1. Når du er logget ind, vælger du INDHOLD. 
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2. Klik på billedet med de tre punkter øverst til venstre og vælg Sorter 
 

 

3. Træk de forskellige menupunkter med musen til den placering, du ønsker.  
 
 

 
 

4. Når du har sorteret dine menupunkter, skal du huske at vælge GEM eller GEM OG 
LUK, som du finder nederst i Sidesorteringsvinduet. 
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Sortering af undermenupunkter 

Du kan nemt sortere dine hovedmenupunkter i en anden rækkefølge. 
 

1. Når du er logget ind, vælger du INDHOLD. 

2. Højreklik på det hovedmenupunkt, som indeholder de undermenupunkter, som du 
ønsker skal sorteres og vælg Sorter. 
 

 
 

3. Træk de forskellige menupunkter med musen til den placering, du ønsker. 
 

 
 

4. Når du har sorteret dine menupunkter, skal du huske at vælge GEM eller GEM OG 
LUK, som du finder nederst i Sidesorteringsvinduet. 
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Denne guide og supportspørgsmål 

Denne guide er udarbejdet til version 9.x af Dynamicweb. 
 
Guiden er opdateret oktober 2018 
 
Vi opdaterer løbende guiden, men har du ønsker til emner, som ikke er inkluderet, er du 
altid velkommen til at skrive til os på web.healthcare@eg.dk 
 
Har du spørgsmål, som du ikke har fået besvaret i denne guide, er du også altid velkommen 
til at kontakte os på web.healthcare@eg.dk 
 
Vi glæder os til at høre fra dig.  
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