
Brug af filarkivet 

Når foreningen logger ind i backend på Typo3 for at redigere foreningens hjemmeside, ser den første side 

sådan ud (hér vist med Århus, som eksempel): 

 

Og dét er IKKE en fejl, at der står en fejlmeddelelse. Typo3 véd jo ikke, hvad det er, som du gerne vil lave… 

 

Klik på den folder i sidetræet, som du gerne vil arbejde med – og nu kan du se sidens indholdselementer. 

 

Og sådan ser den pågældende side ud i frontend. 

 

Du kan også vælge at gå ind i foreningens filliste. Hér ser du igen et sidetræ med foreningens mapper. 



 

Hvis du klikker på en af mapperne, kan du se indholdet, der kan være billeder og andre filer. 

Derfor kan du også lægge PDF’er, Word-filer og andet ind i arkivet. 

Og selv lave de undermapper, som du gerne vil gemme filerne i. 

Klik på logo’et øverst med ’grøn pil’, der peger op (for at uploade). 

 

Vælg Browse for at vælge en eller flere filer. 

 

Klik på det/de billeder/filer, som skal uploades. Hér vælger vi et foto med en kaffekat… Og klik ’Åbn’. 

Du kan vælge flere filer ved at holde Shift eller Crtl nede, mens du klikker på billederne. 

 

Som du kan se, kan livet gøres lettere ved at vælge et kort filnavn, der fortæller noget om indholdet!!! 

Klik på ’Send filer’ – for at sende dem op på hjemmesidens filliste. 



 

Og så er billedet med kattene lagt op på fillisten. 

På samme måde kan du lægge andre filer op – og på denne måde gemme foreningens filer. 

 

Du kan enten lægge billedet ind i et eksisterende indholdselement, ved at klikke på den gule blyant. 

Eller du kan oprette et nyt element, ved at klikke på logoet med den ’grønne cirkel med hvidt plus’. 

 

Når du opretter en nyt element, kan du vælge, hvad det skal være. 

Du kan vælge mellem: 

 ’Almindeligt tekst element’ 

 ’Tekst & billeder’ 

 ’Kun billeder’ 

 Samt en liste med filer ’Fillinks’ eller en ’Skillestreg’. 

Vælger du ’Tekst & billeder’ har du alle valgmuligheder – men dermed også mest at skulle vælge imellem! 

Du kan altid vælge om senere, men nogle indstillinger kan gå tabt, hvis du f.eks. går fra ’Kun billeder’ til 

’Almindeligt tekst element’ (hvor der netop ikke er informationer om billeder med). 



 

På fanen ’Generelt’ kan du udfylde tekster til indholdselementet. 

 

På fanen ’Billeder’ er det et godt fif, at starte med at slå ’Forstør ved klik’ til. 

Derefter vælger du ’Tilføj billede’. 

 

Et vindue med fillisten åbner – klik på mappen med billedet og du kan vælge det ønskede billede. 

 



 

Øverst klikker du på ’Importér selektion’ – og billedet bliver hentet ind: 

 

Du kan nu udfylde tekstrubrikker efter eget valg (’Alternative Text’ bliver ikke dog vist). 

 

På fanen ’Udseende’ vælger du, hvordan billeder skal vises i forhold til tekst og antal billeder, der skal vises 

ved siden af hinanden. Her er valgt billede øverst til venstre – og 3 billeder på række. Du kan også vælge en 

bestemt bredde eller højde på billedet. 

 

På fanen ’Adgang’ kan du f.eks. vælge første og sidste dag, indholdselementet skal vises. 

Slut af med at gemme indholdselementet (VIGTIGT!!!). Logo med kryds gemmer og afslutter. 



 

Nu har du oprettet dit indholdselement med kattebilledet. 

 

Og sådan ser det ud i levende live  Bemærk hvordan tekstfelterne vises… 

    

I stedet for at slette et element kan du vælge at skjule det, ved at slukke for pæren. 

Og tænde den igen, hvis det igen skal vises… 

 

Til slut lidt om fællesmails: 

Webmaster: web@naverne.com sender til Jan-Erik og Ole Michael. Mails om Navere på sidste rejse sættes 

på hjemmesiden (og link på Facebook) og der videresendes til HB-formand og Hovedkasserer. 

Medlemsændringer (senest den 10. i måneden): adr@naverne.com sender til HB-formand, Hovedkasserer, 

Chefredaktør, HB-næstformand, Hans Emborg (udsender DfS) samt Ole Michael (til medlemslisten). 

Ved problemer hjælper vi gerne. Mange hilsner fra Jan-Erik og Ole Michael, web@naverne.com 
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