
Kære EG WinPLC-bruger

I er overgået til et nyt CMS-system, og derfor har vi udarbejdet denne guide, så I 
kan komme godt i gang med at redigere klinikkens hjemmeside. 

På de kommende sider vil I blive introduceret til: 

• Hvordan du logger ind (Side 2)

• Indhold: Se, hvordan du redigerer klinikkens hjemmeside (Side 3-5)

• Eksempler på redigering af bl.a. klinikkens åbningstider (Side 5-7)

Har du nogen spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte vores hotline, 
som kan hjælpe dig videre. 

Skriv til os: hotline@a-data.dk eller ring på tlf.: +45 7260 2965

Cookiepolitik:

Vi sørger for at aktivere en 
cookiepolitik med tilhørende 
cookiesamtykke-besked på jeres 
hjemmeside. 

Denne cookiepolitik vil være 
tilstrækkelig, så længe siden 
kun rummer standardindhold, 
som er den type indhold, vi har 
beskrevet her i guiden. 

Hvis du indsætter indhold fra 
tredjeparter, såsom indlejrede 
YouTube-videoer, Vimeo-videoer 
og lignende, skal du selv sørge 
for at tilpasse jeres 
cookiepolitik, så den omfatter al 
indholdet på siden. 

Du kan læse mere her.

Dette er en guide til klinikkens nye hjemmeside. 

mailto:hotline@a-data.dk
https://help.hostedshop.dk/cookie-samtykke/


Login

Forsidens indhold ses her, 
placeret under 
billedbanneret til venstre 
for klinikkens 
informationer. 

Åbn din browser og gå til: https://admin.hostedcms.io.

Indhold

Glemt adgangskode

Hvis du ikke kender din 
adgangskode, kan du anmode 
om en nulstilling via linket 
”Forgot password?”, som beder 
dig indtaste din e-mailadresse. 
Du modtager herefter en mail 
med et link til opsætning af en 
ny adgangskode. 

Indtast din mail og 
adgangskode i 
felterne og klik 

derefter på Login. 

https://admin.hostedcms.io/


Indholdet er placeret i hjemmesidens administration under Sider i 
menuen til venstre. 

I nedenstående eksempel har vi foldet forsidekategorien ud ved at 
klikke på pileknappen >, så vi kan tilgå forsiden, der ligger inde i 
kategorien. 

•••
Alle sider er placeret i en 
sidekategori og kan sorteres ved 
at trække og slippe 
sorteringsprikkerne i venstre side 
af listen. Strukturen i denne liste 
afspejles i navigationsmenuen 
ude på hjemmesiden. 

Sideadministrationen er opdelt i 
følgende sektioner, som er 
angivet med tal fra 1-5. 

På næste side gennemgår vi de 
nummererede punkter. 

Bemærk: Den øverste side i den kategori, der ligger øverst på listen, 
fungerer som hjemmesidens forside. 

Klik på siden med 
navnet ”Forside” 
(ikke kategorien 

”Forside”) for at gå 
til redigering. 



Skabelonen sørger for, at dit indhold også vises korrekt på mobiltelefon og tablet. I dette eksempel har vi 
f.eks. benyttet skabelonværkøjet til at indsætte de fire infografikker til tidsbestilling osv., som er placeret 
under teksten: 

Sideindhold
Sideindholdet redigeres, som vi kender det fra andre tekstredigeringsværktøjer. Du kan placere indhold 
(tekst, billeder og video mv.) side om side ved at benytte skabelonværktøjet. Skabelonværktøjet indsættes i 
tekstfeltet ved at klikke på dette ikon: 

1

Billeder og videoer indsættes ved at klikke på disse ikoner: 

2 Sidens titel og overskrift
Her sættes sidens titel (påkrævet) og overskrift (valgfri). I eksemplet har vi selv skrevet vores egen 
overskrift i sidens indholdstekst.  

3 Indsæt billedbanner
Her kan du lægge et billedbanner på den pågældende side, som vises over sidens indhold. Billedbannere kan 
tilføjes links til relevant information på din hjemmeside. Banneret er i størrelsen 1240 x 440 pixels. Det er 
muligt at tilføje flere billedbannere, der automatisk skifter med tidsinterval i en uendelig løkke, ligesom det 
også er muligt at sætte en tidsbegrænset periode på visningen af et banner. 



4 Søgemaskineoptimering
Denne sektion benyttes til at indsætte supplerende tekster til søgemaskineoptimering. Teksten er ikke 
direkte synlig på hjemmesiden, men benyttes af søgemaskiner som Google til at analysere og placere siden i 
søgeresultater ud fra en samlet vurdering af sidens indhold og søgemaksineoptimeringsteksterne. 

5 Sidens type
Her bestemmes sidens type, som i dette tilfælde er ”Tekst”, da vi ønsker, at vores side skal være en normal 
tekstside. Den kunne også have været af typen ”Kontakt”, ”Nyheder” eller ”Blog” osv., som tilføjer en anden 
funktionalitet til siden.  

Husk at gemme
Husk at gemme ændringer og klik herefter på 
øjeikonet øverst i højre hjørne, for at se hvordan den 
pågældende side ser ud på hjemmesiden. 

Eksempler på redigering

I dette eksempel ønsker vi at
ændre klinikkens åbningstider.
Sektionen ligger til højre for
sideindholdet som vist på
skærmbilledet.

Se, hvordan du gør dette på
næste side.



Skjulte sider

Grunden til, at denne side ligger under ”Skjulte sider”, er, at siden ikke vises som en fuld side (som det er tilfældet med 
hjemmesidens forside). Indholdet hentes ind, hvor der er behov for det. I dette tilfælde som indhold i et mindre ”sidebar 
element”, der er synligt på alle sider. 

Indholdet er placeret under
Sider > Skjulte sider >
Klinikkens åbningstider.

Redigeringen foregår, som 
tidligere vist, ved at ændre i 
sideindholdet, der i dette 
tilfælde er placeret i en tabel 
for at strukturere 
åbningstiderne. 



Indholdet er placeret under 
Sider > Skjulte sider > 
Topbesked

I dette eksempel skal vi ændre 
topbeskeden. Indholdet i 
topbeskeden hentes også fra en 
skjult side. 

Redigeringen foregår som 
tidligere vist ved at ændre 
sideindholdet. 

Husk at gemme dine 
ændringer.
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