
1

Användarmanual för 
webbpubliceringsverktyget 
Tervix Touch™ 
Kort om Tervix Touch™
Alla hemsidor ser olika ut. Att därför underhålla innehållet i dem med ett traditionellt publiceringsverktyg känns förål-
drat. Därför byggde vi in redigeringsmöjligheterna direkt i hemsidan. Resultatet blev Tervix Touch™ - ett verktyg som 
gör det möjligt att arbeta med innehållet direkt på hemsidan.

Tervix Touch innehåller följande funktionalitet:

• Stöd för menyer i flera nivåer 
• Fritt antal sidor och användare 
• Bildarkiv
• Filarkiv
• Fritt antal språk
• Dynamiska formulär
• Twitter
• Besöksstatistik via Google Analytics Webbkarta
• Nyheter
• Kalender
• Sökmotoroptimerat innehåll 
• Annonspuffar med dynamiskt innehåll 
• Forum
• Nyhetsbrev
• Dynamiska bildgallerier
• Användarregister
• Sökfunktion
• Fria behörighetsnivåer
• Lösenordsskyddade sidor
• Sökmotorvänliga URL’er

Ny funktionalitet tillkommer löpande. Läs därför om Tervix Touch™ på: http://www.tervix.se/sv/tervix-touch

Utkast 2010-03-01



2

Inloggning
Inloggning sker genom att man först öppnar www.namn.se/tervix, där namn är den webbsida som skall redigeras. För att 
komma in på sidan måste man sedan skriva in det användarnamn och lösenord som systemadministratören har skapat. 
Vid första inloggning kan man sedan ändra användar- och lösenorden. Byt dessa relativt ofta (t.ex. varannan månad) för 
att undvika att obehöriga kan komma in och ändra uppgifterna på hemsidan. Använd gärna långa ord med blandningar 
av bokstäver, siffor och tecken.

                    

Har du glömt ditt lösenord så klickar du på ”Glömt lösenord” varefter du får ange din e-postadress. En klickning på 
Skicka uppgifter genererar nytt lösenord som skickas direkt från systemet till den e-postadress som du har skrivit in. 
Kopiera lösenordet och logga in på www.namn.se/tervix och ändra sedan lösenordet.

Har du glömt ditt användarnamn måste du kontakta webbmastern eller systemansvarig för att få ditt registrerade 
användarnamn.

När du framgångsrikt har loggat in på Tervix Touch visas upptill på skärmen webbpubliceringsverktyget. 

Textredigering
Vill du skapa en ny undersida klickar du på  Sidor i menyn  och därefter Skapa ny sida. 

När du rör musen/pekaren över skärmen kommer en pratbubbla upp (se figur) som du kan klicka på för att sedan kunna 
redigera specifikt innehåll på en sida. För pekaren över det område som du vill redigera och klicka för att få fram 
respektive redigeringsverktyg. Denna funktion innebär en genväg att snabbare komma till önskad del av din sajt. Det 
går också att använda menyn upptill för att navigera sig till önskad sida. 

Figuren visar ett exempel på inloggningssida
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Möjligheterna till textredigering som nu presenteras är motsvarande vad t.ex. Microsoft Word har och är lika lätt 
att använda. När man har gjort sina redigeringar sparar man dem genom att klicka längst ner på sidan.  Syns inte 
sparaknappen måste du ändra zoomnivån på skärmen till 100 % eller 75 % längst ner i högra hörnet av skärmen!

                       
Längst ner på samma sida finns utöver sparaknappen tre alternativ med följande innebörd:

Radera: Tar bort den aktuella sidan
Spara: Sidan sparas för ytterligare redigering
Spara kopia: För att skapa en ny sida genom att utgå från en befintlig använder man detta alternativ
Spara & Stäng: Samma som spara, men med den skillnaden att man kommer direkt tillbaka till startsidan

Man kan också lämna textredigeringsverktyget genom att klicka utanför arbetsytan (i det svarta fältet till höger eller 
vänster om rutan). All information som inte är sparad går då förlorad. 

När man drar musen över texten öppnas en pratbubbla att 
klicka på för att få fram redigeringsmöjligheterna



4

Sidhantering
För att skapa och flytta sidor klickar du på Sidor i menyn högst upp på skärmen.

            

                

Klickar du på Skapa ny sida öppnas en tom sida tillsammans med flera menyalternativ. Till en början måste du namnge 
sidan och placera den som huvudsida eller undersida. Väljer du att skapa en ny huvudsida kommer den att placeras i 
din huvudmeny på sidan. Om du istället vill ha en undermeny till en redan befintlig sida så väljer du den som alternativ 
i rutan för Placering. 

När du har skapat en ny huvudsida men inte är nöjd med placeringen i menyn på din sida kan du enkelt flytta ordningen 
med de små upp/ner pilarna till höger. 

Efter detta finns de två kryssrutorna Synlig och Länkbar att klicka på. Synlig klickar du i om den nya sidan som du 
skapar skall publiceras direkt efter detn att den har sparats. Om du inte klickar i denna ruta sparas sidan i listan över 
sidor och kan enkelt göras synlig genom att du - eller någon annan med redigeringstillstånd - klickar på symbolen till 
vänster om respektive sida.

Rutan för länkbar används om du vill kunna länka till sidan även om den inte är synlig.

Verktygsfältet för Skapa ny sida 
När du har klickat på verktygsfältet Skapa ny sida kommer en sida fram som i princip ser ut som redigeringsverktyget 
för t.ex. en Wordsida. Här följer kort en beskrivning av de olika knappar som finns:

 

            

HTML
Om du vill kunna se din aktuella sidas HTML-kod klickar du på symbolen längst till vänster. Känner du dig mer bekväm 
med att redigera direkt i HTML-koden så gör du det här.
 

Textredigering och formatering 
Här finns liknande funktioner som i de flesta ordbehandlingsprogram. Från vänster till höger på första raden 
finns: Fet, Kursiv, Understruken, Genomstruken, Punktlista, Nummerlista, Vänsterställd text, Centrerad text, 
Högerställd text, Marginaljusterad text. Sedan  visas format alternativ för rubriker och övrig text, Val av teckensnitt 
samt Storlek. Längst ut till höger finns även knappar för Klipp ut, Klistra in, Kopiera och Förhandsgranska. 
Den andra raden börjar med knappar för att Ångra och Gör om. 
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Infoga/Redigera länk 
För att kunna skapa en länk måste det du vill öppna länken med vara markerat. Du kan markera en bild, ett ord eller en 
hel mening. När markeringen är gjord tänds knappen för Infoga/Redigera länk. Följande alternativ finns då:

Länkens URL – Ange adressen till din länk om den är utanför din egen sajt. 
Bokmärken – Om du har skapat ett eller flera bokmärken finns de här att välja mellan. 
Mål – Var du vill att din länk ska öppnas. 
Sidor – Om du ska länka till en annan sida inom din sajt finns de listade här.
Titel – Det som skrivs in här visas som en förklaring till länken när man för muspekaren över den.
Klass – Om någon speciell formatering för nya fönster finns specificerad i på er sida så finns de listade här. 
Infoga från Arkiv – Om din länk ska vara till en bild eller en fil som finns i fil- eller bildarkivet så kan de direktlänkas 
härifrån. Klicka helt enkelt på den bild eller fil som du vill länka till, så dyker länken upp i fältet för Länkens URL.

Ta bort länk 
Om en länk ska tas bort men texten fortfarande ska vara kvar så markera det ord som ska bli av med länkning och klicka 
bort länkningen. 

Infoga/Redigera bokmärke 
Bokmärken är användbara om du vill länka till en annan plats på samma sida. När du sedan skapar en länk anger du ditt 
skapade bokmärke under blädderlisten för Bokmärke. 

Infoga bilder
Första alternativet för att infoga bilder är Infoga/Redigera bild. Här kommer ett nytt fönster fram med samtliga bilder 
som finns uppladdade. För mer information om hur du laddar upp och organiserar bilder, se kapitel 3. 

Välj sedan bilden som du vill infoga genom att markera den och klicka på Infoga. Underst i fönstret finns två flikar 
med diverse alternativ för bilden. Fliken Utseende har en rad olika alternativ för hur bilden skall behandlas. Behåll 
proportioner är markerad som standard och bör vara ifylld (detta för att bilden inte ska bli utdragen på höjden eller 
bredden). Justering är för att välja hur bilden ska placeras på sidan. Genom att högerklicka på bilden finns dessa alternativ 
även tillgängliga efterdet att bilden har infogats. 

Infoga galleri 
Andra alternativet för att använda bilder är att infoga ett galleri/bildspel. Här får du fram de mappar som du har skapat 
för dina bilder och kan välja att visa samtliga bilder i en mapp som ett bildspel. När man skapar en ny mapp för sina 
bilder finns diverse alternativ för dessa bildspel, mer information om detta finns i kapitel 3.
 
För att infoga ett galleri, klicka på önskat namn.

Infoga fil
Om du har laddat upp filer till filarkivet (Se kapitel 3) listas de här. Skillanden mot att infoga bilder är att infogas en bild 
genom detta alternativ så kommer inte bilden visas utan endast en länk. Den här funktionen är alltså användbar om det 
finns filer som ni vill att era besökare ska kunna ladda ner direkt från er sida (exempelvis pdf-dokument). 
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Infoga formulär
För att infoga formulär på sida används Arkiv / Formulär. Välj ditt formulär och klicka på det för att infoga på sidan. 

Infoga tabeller 
Behöver du infoga en tabell för att strukturera upp materialet på din sida kan tabeller vara ett bra alternativ. Klicka på 
Infoga/Redigera tabell så kommer en ny ruta fram med ett antal alternativ.  

             

Under fliken Generellt finns följande:

Kolumner – Ange hur många kolumner som tabellen ska sträcka sig över
Rader – Ange hur många rader tabellen ska innehålla
Cellpadding – Ett sätt att skapa utrymme mellan informationen i cellen och ramen på tabellen
Cellspacing – Ett sätt att skapa utrymme mellan de individuella cellerna i tabellen
Justering – Var tabellen ska placeras på sidan (Höger, vänster, centrerad)
Ram – Om man önskar en ram runt tabellen och cellerna, anges i pixlar
Bredd – Hur bred tabellen ska vara
Höjd – Hur hög tabellen ska vara 

Klass – Beroende på hur din sida är uppbyggd finns ett antal olika så kallade klasser att välja mellan. Dessa används till 
att definiera hur en sida visas. Lämna den här rutan tom om ni inte känner till klasserna som används. 

Det finns även en flik för Avancerat. Här finns ytterligare alternativ för att utforma din tabell:

Id – Om du vill att din tabell ska använda sig av ett Id. Till skillnad från klasser kan ett Id endast användas en gång 
Sammanfattning – En sammanfattning av syftet för tabellen. Ingenting som visas utåt på sidan utan endast i koden. 
Stil - Här visas css-koden för ändringarna som görs
Språkkod – Specificerar vilket språk som används i tabellen. Anges som en språkkod, t.ex. en = English, fr = French.
Bakgrundsbild – Infoga en bild som ligger som bakgrundsbild i din tabell
Ram – En rad olika alternativ för hur ramen skall placeras
Regler – Ytterligare ett sätt för att redigera hur ramarna skall placeras i tabellen
Skriftriktning – Om texten ska gå från vänstra kanten till högra eller från höger till vänster. 

Figuren visar länkningen till Göteborg när detta ord eller 
bild har markerats i dokumentet
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Ramfärg – Ändrar färgen på ramarna i tabellen. Skriv antingen in färgkoden i textrutan eller klicka i den mindre rutan 
för att få upp färgpaletten. 
Bakgrundsfärg – Ändra bakgrundsfärgen i tabellen. Skriv antingen in färgkoden i textrutan eller klicka i den mindre 
rutan för att få upp färgpaletten. 

Det finns möjlighet att ändra i tabellerna efter det att de är skapade. Storleken kan enkelt ändras genom att dra i hörnen 
på tabellen. Det finns även en rad alternativ då tabellen är markerad och man högerklickar. 

När en tabell sedan är skapad och markerad tänds en rad med nya knappar i verktygsfältet. 

Tabellradsinställningar 
Flera alternativ finns för att strukturera dina rader ytterligare i tabellen. 

Generellt:
Radtyp – Placerar den markerade raden överst, underst eller i mitten av din tabell
Justering – Hur informationen i raden skall justeras sidled(höger, vänster, centrerad)
Vertikal justering - Hur informationen i raden skall justeras i höjdled  (höger, vänster, centrerad)
Klass - Beroende på hur din sida är uppbyggd finns ett antal olika så kallade klasser att välja mellan. Dessa används till 
att definiera hur en sida visas. Lämna den här rutan tom om ni inte känner till klasserna som används.
Höjd – Används om den markerade raden behöver ändras på höjden
Längst ner i rutan finns en blädderlist där man kan välja vilka rader i tabellen som ska uppdateras. Standardalternativet 
är att uppdatera den rad som markören står på. 

Avancerat:
Id – Om du vill att en specifik rad ska använda sig av ett Id. Till skillnad från klasser kan ett Id endast användas en gång
Stil – Här visas css-koden för ändringarna som görs
Skriftriktning – Om texten ska gå från vänstra kanten till högra eller från höger till vänster.
Språkkod - För att specificera vilken språk som används i raden. Anges som en språkkod, t.ex. en = English, fr = French.
Bakgrundsbild – Lägg in en bakgrundsbild i specifika rader. För att ange en bild, skriv in sökvägen till din bildmapp 
där bilden ligger (ex. /bilder/test.jpg)
Bakgrundsfärg - Ändra bakgrundsfärgen i specifika rader

Tabellcellsinställningar
Flera olika alternativ finns för att strukturera dina celler i tabellen ytterligare.

Generellt:
Justering - Hur informationen i cellen/cellerna skall justeras sidled (höger, vänster, centrerad)
Celltyp - Data/Huvud. Dataceller är standard och texten börjar i vänsterkant. I huvudceller är texten fetstil och centrerad. 
Vertikal justering - Hur informationen i cellen/cellerna skall justeras i höjdled (toppen, mitten, botten)
Omfattning – Kolumn/Rad/Kolumngrupp/Radgrupp. Det här används för att göra det enklare för program som läser 
upp innehållet på en webbplats. I vanliga webbläsare syns ingen skillnad oavsett vad som väljs här. 
Bredd - Om den markerade cellen/cellerna behöver ändras på bredden
Höjd - Om den markerade cellen/cellerna behöver ändras på höjden
Klass – Beroende på hur din sida är uppbyggd finns ett antal olika så kallade klasser att välja mellan. Dessa används till 
att definiera hur en sida visas. Lämna den här rutan tom om du inte känner till klasserna som används.
Längst ner i rutan finns en blädderlist där man kan välja vilka celler i tabellen som ska uppdateras. Standardalternativet 
är att uppdatera den cell som markören står i. 

Avancerat:
Id – Om du vill att en specifik cell ska använda sig av ett Id. Till skillnad från klasser kan ett Id endast användas en gång
Stil – Här visas css-koden för ändringarna som görs
Skriftriktning – Om texten ska gå från vänstra kanten till högra eller från höger till vänster.
Språkkod - För att specificera vilken språk som används i cellen. Anges som en språkkod, t.ex. en = English, fr = 
French.
Bakgrundsbild – Lägg in en bakgrundsbild i specifika celler. För att ange en bild, skriv in sökvägen till din bildmapp 
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där bilden ligger (ex. /bilder/bild.jpg)
Bakgrundsfärg - Ändra bakgrundsfärgen i specifika celler

Infoga ny rad före 
Lägger till en ny rad före den som markören befinner sig på.

Infoga ny rad efter 
Lägger till en ny rad efter den som markören befinner sig på.

Radera rad 
Tar helt bort den markerade raden.

Infoga kolumn före 
Lägger till en ny kolumn före den som markören befinner sig på.

Infoga kolumn efter 
Lägger till en ny kolumn efter den som markören befinner sig på.

Radera kolumn
Tar helt bort den markerade kolumnen.

Separera sammansatta celler 
Om flera celler har lagts ihop kan de separeras igen om så skulle önskas.

Sammanfoga celler
För att göra två eller flera celler till en större. Skriv in i rutan som kommer upp hur många celler/kolumner du vill ska 
sammanfogas och klicka på uppdatera. 

Horisontell skiljelinje 
Infogar en rak linje. Alternativ finns för att välja hur bred den ska vara (Anges i pixlar eller procent, 100 % = Över hela 
sidan) samt för tjockleken (1-5). Man kan även klicka i rutan för Ingen skugga om så önskas. 

Ta bort formatering 
Om du någonstans i texten vill ta bort formateringen (fet stil, kursiv stil osv.) från ett specifikt ord eller hela stycken, 
finns den här knappen som hjälpmedel. 

Visa/Dölj visuella hjälpmedel
Om man använder sig av tabeller så visas en tunn grå linje för att visa var kanterna på cellerna/raderna. Dessa är bara till 
som hjälpmedel och kan döljas om man klickar här. 

Subscript 
Ändrar markerad text till subscript (texten lägger sig under övrig texts baslinje).

Superscript
Ändrar markerad text till superscript (texten lägger sig över övrig texts baslinje).

Infoga specialtecken 
Tar fram ett fönster med alla specialtecken som kan infogas
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Infoga/Redigera Inbäddad media 
Alternativet för att infoga film eller flashfiler på din sida. 

Generellt:
Typ – Välj vilken sorts media som skall infogas: Flash, Quicktime, Shockwave, Windows Media, Real media
Fil/URL – Ange filnamnet (om den är uppladdat till filarkivet blir sökvägen: files/test.swf ) eller URLen
Dimensioner – Välj egen storlek på filen
Bibehåll proportionerna – Kryssa i rutan om du vill att filen ska visas i samma proportioner som originalet

Avancerat:
Id – Identifierar filen så att den kan refereras till i programmeringsspråket.
Namn – Ett annat sätt att identifiera filen i programmeringsspråket. 
Justera – Hur din fil ska justeras på sidan. 
Bakgrundsfärg – Välj en annan bakgrundsfärg kring din mediafil. 
V-space – Anger vertikalt mellanrum mellan text och mediafilen. 
H-space – Anger horisontalt mellanrum mellan text och mediafilen. 

Flash options:
Kvalité – Vilken kvalité som filen visas i. 
Skala - Anger hur filen placeras i webbläsarfönstret när bredd- och höjdvärdena anges som procentvärden.
WMode – Olika alternativ för bakgrunden i flashfilmen. 
SAlign – Hur filen ska placeras i webbläsarfönstret.
Spela automatiskt – Om flashfilmen ska spelas upp automatiskt
Loopa – Om filmen ska visas om från början då den har nått sitt slut. 
Visa menyn – För att visa menyn i flashfilmen.
SWLiveConnect – Specificerar om webbläsaren ska starta Java när Flashspelaren laddas in för första gången. 
Base – Ett sätt att ange rotkatalogen för dina flashfiler. Kan vara användbart när dina flashfilmer inte ligger i samma 
mapp som övriga filer. 
Flashvars – Ett sätt att importera variabler till flashfilen, som skapas innan filmen startar. 

Skriv ut 
Fönstret för Skriv ut öppnas.

Infoga nytt lager 
Ett annat sätt för att placera ut information är genom lager. Klicka här för att infoga ett nytt lager. Man kan sedan ändra 
storlek och positionering av lagret genom att dra i hörnen. 

Slå av/på absolut positionering 
Kopplat till lager funktionen. Klicka här att stänga av absolut positionering, vilket kommer få lagret att anpassa sig till 
resten av sidan, dvs. lägga sig till vänster om sidan är vänsterställd.

Redigera Inline CSS
Ett sätt att skriva över befintliga stilmallar på sidorna. Bör ej användas då det kan slå ut formateringar från CSS-filerna 
som tillhör er sida. Endast Avancerade användare. 
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Inställningar på Skapa ny sida
Som framgår finns ett stort antal inställningsmöjligheter för varje sida:

Titel – Ange en titel på sidan, visas längst upp till vänster i webbläsaren. 
Beskrivning – En kort beskrivning som berättar lite om sidan. Visas när sidan presenteras bland sökträffar på sökmotorer
Sökord – Skriv in ord som hjälper till att beskriva din hemsida/verksamhet för att sidan lättare ska hittas av sökmotorer
Direktlänka sida: URL – Ange en URL som du vill att länken ska peka på. Klicka i rutan för nytt fönster om du vill att 
den ska öppnas i ett nytt Webbläsarfönster
Datumstyrd visning - Här bestämmer man inom vilka tider som sidan skall ligga ute. Skriver man inga datum för start 
och stopp ligger sidan ute utan tidsbegränsningar.
Nyhetsbrev – Klicka i rutan om du vill att sidan ska visa ett formulär där man kan anmäla sig för att få nyhetsbrev
Lista nyheter – Klicka i rutan för att visa nyheter på den aktuella sidan. Välj hur många nyheter som skall listas i Antal 
per sida. 
Visa forum – Om din sida har ett forum kan man här klicka i för att visa det
Lösenordskydda – Behöver du lösenordsskydda en specifik sida, klicka i rutan här. 
Visa Twitterinlägg – Använder du twittertjänsten och vill visa inläggen, klicka i rutan.
Visa sökformulär – Klicka i för att visa ett formulär för att söka på sidan. 
Puffhantering – Här listas samtliga tillgängliga puffutrymmen, förutsatt att din sida använder sig av puffar. Mer 
information under kapitlet om Puffar. 

3
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3Arkiv
De arkiveringsmöjligheter som finns innebär följande möjligheter:

                     

Bildarkiv
Ett klick på ”Bildarkiv” öppnar bildarkivet med de bilder som finns lagrade.
För att ladda upp en ny bild till bildarkivet klickar man längst ner på ”Ladda upp ny bild”.

                      

I det nya fönstret finns möjlighet att placera din bild direkt i en tidigare skapad mapp samt skriva en beskrivning, vilket 
är viktigt om blinda skall kunna orientera sig på hemsidan. 

Vill du skapa mappar för att organisera dina bilder, klicka på knappen Skapa mapp.  Skriv in ett namn och klicka. Vill 
du sedan flytta bilder från bildarkivet till den nya mappen, välj mappen i blädderlisten som finns under miniatyrbilden.

Här finns även flera alternativ för gallerivisning om man vill skapa ett bildspel.  Om avsikten är att göra ett bildspel, 
placera alla bilder som ska vara med i bildspelet i samma mapp. Möjligheten att lägga in bildspel/galleri finns i menyraden 
under Skapa ny sida (se kapitel 2).
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Figuren visar var man lägger till nya fält i formläret.

Autoplay – Bildspelet spelas upp automatiskt.
Tid mellan bildväxling – Välj hur länge varje bild ska visas.
Visa miniatyrbilder – Klicka i här för att visa miniatyrbilder under ditt galleri. 
Visa bildbeskrivningar – Om bilderna har getts beskrivning kan det väljas att visas. 
Bredd – Ange hur brett bildspelet ska vara. Ett tips för ett bra bildspel krävs att alla bilderna har samma format, dvs. 
säga samma förhållande mellan bredden och höjden. Om ett par av bilderna är högre på höjden kommer bildspelet bli 
ojämnt då gallerifunktionen inte kan beskära bilder automatiskt. Se därför till att bilderna som placeras i mappen för ditt 
galleri har samma storleksförhållande. 
Höjd - Ange hur högt bildspelet ska vara. Se ovan för bra tips på hur man skapar ett fint bildspel. 

Filarkiv
Här finns möjligheten att ladda upp filer till sajten. Även här finns alternativet att skapa mappar för att organisera 
filbiblioteket. Fungerar på samma sätt som Bildarkivet. 

Kalender
En kalander med möjlighet att lägga in flera ärenden på samma dag. Klicka på en dag i kalendern för att få upp 
Kalenderinläggs skärmen. Här finns utrymme för att skriva in Rubrik och ett Inlägg.
 
Vidare finns alternativ för hur länge inlägget ska gälla, skriv in på Startdatum och Slutdatum. Samma sak gäller för 
starttid och sluttid i fälten under. 

Vill du sedan ändra något i ditt inlägg, klicka på rubriken. Behövs fler ärenden läggas in under samma dag så klicka bara 
på rutan (inte på rubriken för det tidigare ärendet) och gör om proceduren.

Kalendern är främst till för internt bruk men den kan även publiceras på hemsidan, men måste då implementeras i koden 

av Tervix.

Formulär
Om du behöver skapa egna formulär så välj ett namn för formuläret och ange vilken e-postadress som svaren skall 
komma till.
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Figuren visar listan över färdigskapade nyhetsbrev

I den övre delen skapas ingressen och i den undre 
brödtexten. För vidare förklaringar om separata knappar, se 

kapitel 2.

I nästa ruta skriver du in vilka fält som ska finnas med i formuläret. Det finns ett antal olika alternativ för typ av textfält 
med en kortare förklaring inom parantes. Längst ut till höger finns även en blädderlist för Obligatoriskt. Om du vill att 
informationen i rutan måste anges för att formuläret ska skickas väljer man obligatorisk. När samtliga alternativ är valda, 
klicka på spara för att lägga till fältet.
  
Möjligheten att lägga in formuläret finns i menyraden under Skapa ny sida (se kapitel 2). För att se svar som har 
inkommit genom dina formulär, klicka på brevet under kolumnen Svar.

Nyhetsbrev
Det finns en inbyggd funktion för att skapa nyhetsbrev direkt i Tervix Touch och även för att skicka ut dessa.
 
Gå in under nyhetsbrev och klicka fram till Skapa nyhetsbrev. Här kommer nu textbehandlaren fram på samma sätt som 
under Skapa ny sida. Skapa ditt nyhetsbrev och spara.  Dina nyhetsbrev sparas sedan och finns tillgängliga direkt under 
Nyhetsbrev länken. 

När ett nyhetsbrev skall skickas klicka på symbolen för brevet under förbered för sändning. I den efterföljande rutan 
välj vilka grupper (se användare/skapa grupper) som ska ta emot nyhetsbrevet och klicka sedan på Skicka nyhetsbrev. 
För att lägga in fält för anmälan till nyhetsbrev på sidan, se Skapa ny sida. 
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Forum
Med forumet finns liknande möjligheter som med kalendern, antingen håller man forumet internet och använder det 
genom Tervix Touch, eller så finns möjlighet att göra det till ett publikt forum. 

Skapa forum
Längst ner till vänster finns knappen Skapa forum. I följande ruta ställer du in grundinställningarna för ditt forum och 
klickar sedan på Skapa forum. 

Det nya forumet skapas och du tas tillbaka till Forumfönstret. Ditt nya forum ligger nu här och du kan välja att redigera 
grundinställningarna genom att klicka på pennan till höger. Vill du ta bort det nya forumet klicka på papperskorgen 
längst ut till höger. 

Forumet som just har skapats är tomt. Klicka på namnet för ditt forum och en rad nya alternativ kommer fram.  Här finns 
nu alternativet att skapa kategorier till forumet. Klicka på knappen längst ner i rutan och fyll i Namn på kategorin samt 
välj i vilket av dina forum det ska infogas. I rutan under kan en informationstext fyllas i. Denna visas sedan under Info 
i listan över Kategorier. 

Samma sak gäller för kategorier med redigering och radering som i det tidigare fönstret för Forum. 

Nästa steg för forumet är att skapa trådar i dina kategorier. Klicka på önskad kategori, fyll i en rubrik för din tråd och 
skriv ditt inlägg. 

Här finns även kryssrutor för Låst och Klistrad. Låst väljer man då en tråd ska låsas så att inga mer inlägg kan göras i 
den. Med Klistrad menas att den aktuella tråden ligger kvar överst bland trådarna i ditt forum.  Övriga nya trådar som 
skapas lägger sig med andra ord efter de klistrade trådarna. 
 
Återigen samma tillvägagångssätt för att redigera/radera trådar.
 
Om forumet ska publiceras externt (dvs. att man ska kunna logga in genom hemsidan men utan att använda Tervix 
Touch) får man skapa en ny sida genom Sidor i menyn. Under inställningar för den nya sidan klickar man i Visa forum 
samt Lösenordsskydda och spara därefter. Observera att om detta tillvägagångssätt inte fungerar, kontakta Tervix, då en 
del av sidorna saknar en kodsträng som behövs för forumet som standard. 

Lägga till användare:
För att kunna komma åt forumet från hemsidan behöver användarna läggas till på två olika ställen under Användare 
i Tervix Touch. Först behövs inloggning för själva sidan. Detta skapas under alternativet Besökare med inloggning. 
Klicka på rutan Ny användare längst ner till vänster och fyll sedan i informationen. 

Därefter måste även användaren läggas till som forumanvändare. Även detta görs under Användare och valet 
Forumanvändare. Klicka på Ny användare, fyll i informationen som efterfrågas och spara. När du skapar forumanvändaren 
kan du även välja om han/hon ska tillhöra några speciella forumgrupper. De befintliga grupperna som finns att välja 
mellan kommer fram längst ner under Forumgrupper. 

Skapa nya forumgrupper gör du genom knappen Skapa grupp i Forumanvändarefönstret.  Härifrån kan man även lägga 
till användare i nya grupper eller genom att klicka på respektive användare och redigera deras information. 

4
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4Nyheter
För att lätt uppdatera nyheterna på din sida finns alternativet Nyheter. På samma sätt som vid Skapa ny sida kommer 
även här en textbehandlare fram som hjälpmedel. Skriv in dina nyheter, spara och sedan finns den tillgänglig i listan 
under Nyheter. Vill du att nyheten ska publiceras direkt efter du har skrivit den klickar du i rutan för Synlig.
  
Överst till vänster finns en ruta för att namnge eller infoga dagens datum till nyheten. Den övre rutan är till för ingressen 
och den undre brödtexten. 

Även här finns en flik för inställningar som påminner om den på Skapa ny sida fast aningen färre alternativ. Bland annat 
kan man datumstyra sina nyheter om man vill att de endast ska visas under en begränsad tid. De flesta alternativen här 
gäller för om din sida har en separat sida för att visa alla nyheter.
 
Denna del av Tervix Touch gäller dock endast om din sida använder sig av en Nyheteskolumn. 
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5Puffar
Lite beroende på hur din sida är skapad kan det finnas fasta utrymmen som kan utnyttjas med så kallade puffar. Puffar 
kan beskrivas som ett enkelt sätt att få in samma information på flera sidor men inte nödvändigtvis alla sidor. Ett 
exempel är information längst ner på startsidan och andra sidor som man vill att samma information skall finnas på (se 
exemplet från Tervix hemsida.

          

Resultat på hemsidan blir:

Vill du skapa en puff så väljer du Skapa puff under Skapa ny sida/inställningar (se kapitel 2). Du kan också skapa puffar 
under fliken Puffar och får då fram samma textbehandlare som på Skapa ny sida. Skillnaden är att, om din sida  har 
utrymme för flera puffar får du välja i vilket av utrymmena din nya puff skall visas i blädderlisten Puffrutan. Glöm inte 
att namnge puffen!  

När själva informationen för puffrutan väl är skapad måste du ange vilken sida/sidor som din nya puff ska 
visas på. Detta gör du genom att ta fram någon av dina sidor i Webbdesign/redigeringsläge. Därefter klickar 
du på Inställningar i övre högra hörnet. Här finns en ruta som heter Puffhantering för dina tillgängliga puf-
frutor och i blädderlisten bredvid kan du välja din nyligen skapade puff. Upprepa sedan detta tillvägagän-
gssätt på de sidor du vill att puffen ska visas. Det går alltså att skapa flera olika puffrutor och sedan enkelt 
byta ut dem i puffutrymmet som finns.

6
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6Inställningar
Flera alternativ finns som kanse olika beroende på hur din sida är uppbyggd. Ett exempel på detta är Kontaktuppgifterna. 
En del sidor har kontaktuppgifterna direkt länkade till sidan medan andra sidor inte behöver använda den här delen alls.

Under standardinformation för sökmotorer finns möjligheter för att marknadsföra din sida. Texten som skrivs in i rutan 
för Beskrivning är det som visas i resultatlistan när någon söker efter din sida tillsammans med titeln. 

                

Under inställningar finns även språkalternativen för sidan. Här finns också möjligheter att lägga till ytterligare ett språk 
på sidan. Klicka på Lägg till språk och namnge det nya språket tillsammans med en förkortning på två bokstäver. Denna 
förkortning används till de sökvänliga adresserna. 

När språket är skapat finns det en del specifika fraser och ord som behöver översättas. Dessa finns under alternativet 
Översättningar. Här fyller man i de olika fälten med översättningarna på det nya språket term för term. För att se vilka 
fält som skall ha respektive översättning finns knappen med frågetecknet till vänster. Klicka här så läses texten in på 
originalspråket och kan därefter översättas.
 
Om din sida inte använder sig av Kalender, Forum eller Nyhetsbrev kan man hoppa över dessa flikar. Den information 
som finns under Övrigt bör alltid fyllas i vid skapandet av ett nytt språk. 

De flesta sidorna har en enkel blädderlist för att sedan kunna välja det nya språket. Om din sida använder sig av en annan 
lösning, som exempel klickbara flaggor för att byta språk, kontakta Tervix.
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Bakom Inställningar i menyn finns även en flik för Systeminställningar. Här finns en del avancerade alternativ som 
oftast kan lämnas eftersom de redan är förinställda.

Alternativen för att ändra Bilduppladdningsmåtten finns här. Dessa gäller alltså de tre bildstorlekar som skapas då man 
laddar upp nya bilder. Vill du ändra måtten på Large eller Medium bilderna så görs det här.  

7
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Användare
Längst upp till vänster finns en blädderlist där du väljer mellan användare, e-post prenumeranter, forumanvändare och 
besökare med inloggning. 

Klicka på Ny användare för att skapa nya användare för sajten. Fyll i de olika fälten och välj en användarnivå för den 
nya användaren.  Om så önskas kan en profilbild laddas upp. 

Om nivåerna behöver redigeras eller en ny nivå behöver läggas till går man in under Redigera nivåer. Här listas sedan 
de tillgängliga nivåerna under rubrik. Klicka på en nivå och ett antal olika alternativ för behörighet/åtkomst visas. Gör 
dina ändringar och spara. 

De olika nivåerna kan sammanfattas på följande sätt:

Nyhetsinformatör - En nivå man kan skapa själv under "Användare".
Systemadministratör - Rättigheter och möjligheter att redigera all information
Administratör - Samma rättigheter som systemadministratör förutom möjligheten att ändra andra användares lösenord.

Alternativet e-postprenumeranter listar de olika grupper och prenumeranter som finns sparade. Man kan här skapa nya 
grupper eller lägga till användare. Om du exempelvis vill skapa två olika nyhetsbrev som ska skickas till olika mottagare 
så skapa två grupper och lägg till respektive användare till respektive grupp. Sedan vid utskick av nyhetsbrevet kan du 
enkelt välja din skapade grupp som mottagare. 

    

7
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8Under typen Forumanvändare gäller liknande tillvägagångssätt som under E-postprenumeranter, men med annorlunda 
fält för information då man lägger till nya användare.

Besökare med inloggning fungerar på samma sätt som alternativet för Användare
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8Twitter

Twitter är en tjänst för mikrobloggning och kommunikation som går ut på att dela med sig av korta uppdateringar samt 
genom att följa andra personer ta del av deras uppdateringar.

De uppdateringar man gör på Twitter får maximalt innehålla 140 tecken styck. Man får alltså hålla det kort och koncist 
vilket gör det hela överskådligt och det är lätt att skumma igenom en stor mängd uppdateringar från de personer 
man följer. När man registrerat sig på Twitter så får man en personlig profil där alla ens postade uppdateringar visas 
tillsammans med en beskrivande profiltext (på max 160 tecken, kortfattat även här). Sedan har man även en sida där alla 
uppdateringar från de personer man valt att följa visas.

Alla uppdateringar man postar på Twitter är publika (men det går att påverka) och visas därför även på en så kallad 
Public Timeline där alla miljontals Twitter-användares uppdateringar visas i en ständigt strilande ström. Vill man så kan 
man välja att ha en helt privat profil och då måste alla som vill ta del av ens uppdateringar först be om tillgång. Jag ska 
inte skriva att detta är fel på något sätt, men det går emot det som jag tycker är tjusningen med Twitter, dvs öppenheten 
och tillgången. Detta är en tjänst som kan användas på en mängd olika sätt så det är upp till var och en att avgöra hur 
man vill göra. Mer om detta nedan.

I Tervix Touch™ finns inlagt Twitterhantering så att du efter registrering enkelt kan skriva in dina inlägg.
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9Google Analytics

Med Google Analytics kan du se hur personer hittade din webbplats, hur de utforskade den och hur du kan förbättra 
deras upplevelse. Med den här informationen kan du öka avkastningen på investeringen för din webbplats, få fler 
omvandlingar och tjäna mer pengar på Internet. I den här guiden beskrivs de viktigaste funktionerna i Google 
Analytics. Om du vill börja använda Analytics måste du logga in med ditt Google-konto.

Via Tervix Touch™ kan du enkelt hantera Google Analytics.
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