
Hjemmeside
Lagenes utstillingsvindu



Åpningssiden



 www.travsport.no/

r22/cms/edit

Skriv inn riktig 

adresse 
Lagre under Favoritter



Logg på (lagsnavn + 

hesterbest)



Åpningsbildet i episerver



For å finne siden til ditt lag
DNT Organisasjon

DNT Forbund/Lag

Ditt travforbund

Travlag



Startsiden til ditt lag



For å komme til 

nyhetspublisering
Høyreklikk på Nyheter

Deretter Opprett ny

Trykk på Opprett Nyhet



Åpningsbilde Nyheter



Planlegging



Begynn publisering: Tidspunktet du vil at artikkelen skal synes

Slutt publisering: Tidspunktet du vil at artikkelen skal fjernes fra 

nyhetslisten

Opprettet: Tidspunktet da artikkelen ble skrevet

Vil du at nyheten skal legge seg i nyhetsarkivet, setter du ikke noe 

tidspunkt under «Slutt publisering».

Du kan endre rekkefølgen på nyhetene ved å endre tidspunkt for 

«Opprettet».



Legge inn lenker

 Vil du linke opp nyheter/filer fra andre 

sider, markerer du ønsket tekst



Klikk på «jordkloden» - hyperkoblingen



Du får da opp denne boksen



For å linke opp webadresse:

Velg «Åpne koblingen i et nytt vindu» under Målramme

Marker for «Side fra annet webområde» - lim inn 

adresse. Trykk OK.

Den markerte teksten er nå klikkbar. 



For å linke opp dokument
Klikk på fanen «Dokument»

Velg «Åpne koblingen i et nytt vindu» under Målramme
Klikk på firkanten til høyre for «Bane»

Hent opp dokumentet fra der det er lagret og klikk OK

Den markerte teksten er nå klikkbar.



Bilder er VIKTIG



Laste opp bilde



Klikk på boksen til høyre for «Bilde topp/liste»

Klikk på DNT

Klikk på ditt forbund

Klikk på ditt lag



Siste steg
Legg til ny fil

Bla gjennom

Finn bildet på skrivebordet eller der hvor du har lagret det på PC

Dobbeltklikk på bildet

Trykk Lagre

Marker bildet så det blir grått, og klikk OK



Hente bilder fra Hesteguiden



www.hesteguiden.com
Klikk på «Bildebasen»

Logg inn med: User: dnt/Password: trav2014



Laste ned bilde fra basen



Søke opp bilde

Skriv inn navn på hest, kusk, trener etc. Husk å 

starte og avslutte søket med gåseøyne « «



Klikk på nedlastingssymbolet. Velg så

«I agree etc.» «Download now»



Klikk «Start download»



Velg «Lagre» - Hent deretter opp bildet 

i Episerver som vist tidligere.


