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Manual til Sitecore 

 

1 VELKOMMEN 

Silkeborg Kommune bruger systemet Sitecore til at opbygge hjemmesider i. 

Institutions- og projekthjemmesider er bygget op over en fast skabelon med et fast design. 
Der er valgfrihed i forhold til: 

• Farvetema 

• Topgrafik (banner og/eller logo) 

• Sitets struktur, dog med et begrænset antal niveau 1-punkter  

• Opbygning af de enkelte sider inden for de rammer der ligger i løsningen. 

I denne manual finder du vejledninger og forklaringer til at arbejde i systemet.  

På ZoomIN finder du yderligere tips, retningslinjer og løbende information fra Kommunikation. 
Se under Projekter > Hjemmesideerfa - http://zoomin/Hjemmesideerfa  

Lokalrådenes manual ligger i Mediebiblioteket. 

Har du spørgsmål eller kommentarer til manualen, kan du kontakte webteamet i 
Kommunikation, webteam@silkeborg.dk 
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1 DEL 1 

1.1  Om begreber og koncepter i Sitecore 
 

1.1.1 Hvad er web-CMS  

CMS står for Content Management System, begrebet dækker over et system, der styrer og 
lagrer en virksomheds informationer (content). Et web-CMS er en særlig type CMS, der styrer 
og publicerer informationerne på Internettet. Et web-CMS kan: 

• Adskille indhold fra design - og samle dem igen på nettet 

• Gøre det muligt for ”almindelige” medarbejdere at opdatere websitet 

• Koble websitet sammen med andre systemer i virksomheden 

• Og meget mere...! 

 

Et web-CMS giver dermed et website to ”sider”: 

• En frontend, som er den, de besøgende ser 

• En backend, som er administrationssystemet (her: Sitecore Client) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontend: Den del af hjemmesiden som brugeren kan se, i institutionernes tilfælde vil 
det være institutionshjemmesiderne. Brugerne, f.eks. borgere, ser kun frontend. 

Backend: Administrationsdelen af hjemmesiden. Det er her fra man redigerer og 
udgiver sit hjemmesideindhold.  
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1.1.2 Log ind i Sitecore 

Nedenstående login gælder ansatte i Silkeborg Kommune. Er du ikke ansat i kommunen, vil du 
få udleveret brugernavn og kode af webteamet. 

1. Åbn en internetside (Explorer eller Fire Fox) > Gå til siden 
http://sitecore.silkeborgkommune.dk/sitecore  
  

2. Skriv brugernavn: ad\dr-nummer 
3. Skriv din kode = login-kode til computeren 
4. NB! Første gang du logger på: klik på Muligheder > Vælg Skrivebord 
5. Klik på Login 

 

 
 

6. Systemet åbner med et tomt ”skrivebord” 
7. Via Sitecore-knappen nederst i venstre hjørne får du adgang til de forskellige 

funktioner i Sitecore.  

 

 



Manual til Sitecore – Institutions- og projekthjemmesider  Silkeborg Kommune, 16. september 2013 

6af57 
Side 

1.2 Kort om Sitecore CMS 

Sitecore CMS er bygget op i en træstruktur eller et indholdstræ, hvor alt indhold på 
hjemmesiden er organiseret i elementer. Indholdstræet består af sider og mapper med 
dertilhørende undersider og undermapper, der kan foldes ud og ind. 

Bokse 

På hjemmesiden er der en række forskellige typer bokse, typisk på forsiden af en hjemmeside, 
men også på undersiderne i både midterfeltet og højre spalte. 

I Sitecore er bokse separate elementer, som man først opretter og gemmer i en mappe i 
indholdstræet og dernæst henter ind på sin indholdsside.  

Gem og Udgiv indhold for at de vises på hjemmesiden 

For at det indhold, man opretter, bliver vist på hjemmesiden, skal det gemmes og udgives. 
Det gælder alt indhold lige fra billeder og mapper til bokse og indholdssider. 

 

Forskellige typer indholdssider 
En indholdsside i Sitecore kan have forskellige typer indhold. Som redaktør kommer du til at 
arbejde med forskellige indholdssider. Her er de mulige sideskabeloner: 

• Forside (Home) 

• Sektionsside (som er en artikelside) 

• Artikelside  

 

1.2.1 Elementer i træstrukturer 

For Sitecore er alt indhold på websitet organiseret i elementer. ”Alt indhold” skal forstås 
bogstaveligt; det gælder både det direkte synlige og det skjulte, nyheder og sider, billeder og 
andre filer. Dermed kan alt findes og redigeres via træstrukturen. 

Elementer er organiseret i et indholdstræ; dvs. i en træstruktur, hvor alle elementer har et 
forælder-barn forhold til hinanden. Et element er i Sitecore de byggeklodser, som udgør den 
samlede hjemmeside. Dvs. at nogle elementer repræsenterer en side, en nyhed eller et 
sitemap og andre en boks eller noget helt tredje.  
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1.2.1.1 Felter i elementer 

Et konkret element er opbygget af felter, der gemmer på tekst, billeder, links eller andet. 
Felter er organiseret i Sektioner, som rummer relaterede Felter. 

Her er elementet (siden) ”Sektion-side institution” f.eks. opbygget af sektionen ”Hurtig info”, 
”Indhold” ”Navigation” m.m. Disse sektioner kan foldes ud alt efter, hvad man arbejder med. 

 

Sektioner består af felter, her er vist sektionen ”Indhold” med felterne ”Overskrift”, ”Manchet” 
og ”Brødtekst”.  
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1.2.1.2 Det valgte element afgør dine muligheder! 

Da alt er elementer, foregår al redigering ved, at du stiller dig på et konkret element:  

Når du har valgt et element (klikket på elementet), undersøger Sitecore, hvad du kan gøre 
med elementet og viser dine muligheder som aktive faneblade og knapper i toppen af 
systemet. 

Hvert faneblad indeholder relaterede knapper. I nedenstående eksempel er man på fanebladet 
”Home” for elementet ”Borger”, og her kan man fx vælge Gem og Rediger. Hvis du klikker på 
et andet faneblad, vil der komme andre funktioner frem. 

 

 

1.3 Redigering af elementer 
Før man kan redigere det valgte element, skal man låse elementet. Dette sikrer, at flere 
redaktører ikke kan rette i elementet samtidigt. Når en side ikke er låst, vil teksten være grå 
og du kan ikke rette i nogen af elementerne. 

Du kan låse et element på flere måder: 

• Klik på knappen Rediger under fanebladet ”Hjem”. 

• Klik ordene ”Lås og ret” i det lysegule felt  

• Brug tasten F8 på dit tastatur 

 

Når du har låst en side (uanset hvilken måde du gør det på) bliver Rediger-knappen bliver 
orange og det lysegule felt i toppen af elementet forsvinder, og du kan nu rette i elementerne. 

Faneblad 
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Når du er færdig med at redigere et element, skal du gemme dokumentet og låse det op 
efterfølgende sådan, at andre kan arbejde i elementet. 

Du kan låse op på flere måder: 

• Klik på Rediger-knappen 

• Brug tasten F8 på dit tastatur 

 

  

 

 

Når et element er låst op vil Rediger knappen få sin normale farve igen.  

 

 

 

 

 

 

1. Gem 

2. Lås op 
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1.4 Udgivelse af elementer 
Når et element er oprettet, og udfyldt med indhold, skal det gøres tilgængeligt for brugeren af 
hjemmesiden. I Sitecore hedder dette at udgive et element.  

Alle elementer i Sitecore skal udgives også bokse, mapper og billeder fra mediebiblioteket. Du 
udgiver på samme måde uanset, hvilken type element, det drejer sig om. 

Sådan udgiver du elementer i Sitecore: 

• Klik på fanen ”Udgiv” – her ligger en række udgiv-fukntioner 

• Klik på den lille drop-down i bunden af Udgiv-knappen 

• Klik på ”Udgiv element” (ALDRIG Udgiv site!) 

 

Et nyt vindue åbner – sæt flueben i ”Skip altid den første side af wizards”, så ser du ikke 
denne side igen. Klik dig igennem skærmbillederne via knapperne i bunden, som vist nedenfor: 

1.      2.  

Når du har klikke på ”Udgiv-knappen”, som vist på billede 2., vil systemet udgive dit element, 
det kan tage lidt tid, alt efter hvor mange elementer du udgiver ad gangen. 
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Udgivelsen slutter i nedenstående vindue. Klik ”Færdig” for at afslutte. 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 DEL 2 

2.1 Opret sider og andre under-elementer 
Et højreklik på et element giver nogle forskellige muligheder i Sitecore. Alt efter hvor du står i 
systemet, kan et under-element være hhv. en: 

• Under-side 

• Under-mappe 

• Boks 

2.2 Opret under-elementet under-side 
Du opretter underelementer i Sitecore ved at højreklikke på et element, hvorefter der kommer 
en kontekst-menu med en række muligheder, bl.a Indsæt-funktionen.  

Tip! Du kan udgive flere elementer på én gang:  
Hvis du skal hente flere filer (fx pdf eller billeder) ind i Mediebiblioteket på én gang, kan 
du med fordel vente med at udgive, til du har uploadet alle filerne, og derefter udgive 
selve mappen, filerne ligger i. 

Ved at udgive mappen udgiver du samtidig alt indholdet i mappen på én gang, og du 
slipper for at udgive filerne en for en. 
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Din mulighed for at oprette underelementer, er styret af rettigheder, der kan derfor være 
steder i sidestrukturen eller Mediebiblioteket, hvor du ikke har lov at oprette underelementer. 

2.2.1 Sådan opretter du en ny under-side: 

1. Højreklik på side du ønsker at oprette et underelement til  

2. Kontekst-menuen vises > klik på Indsæt 

3. En ny mini-menu lægger sig oven på kontekst-menuen > Klik på Artikel-side 

  

4. Et lille vindue kommer frem > Navngiv din nye side > Klik OK 

NB! Sidenavne må ikke være med æ, ø, å eller bindestreg! 

  

5. Siden oprettes og placeres typisk i alfabetisk rækkefølge, hvis der allerede er andre undersider til 

elementet. 

  

 

 

 

 

 

 



Manual til Sitecore – Institutions- og projekthjemmesider  Silkeborg Kommune, 16. september 2013 

13af57 
Side 

2.3 Andre funktioner i kontekst-menuen 
Her vises de resterede muligheder ved højreklik på et element; omdøb, sortering, flytning, 
kopiering eller sletning af elementet. 

Når man fremkalder kontekst-menuen ved højreklik på et element, er der (udover muligheden 
Indsæt) yderligere muligheder: 

 

Disse muligheder gør følgende ved det valgte element (uanset om det er en side, mappe, fil 
eller boks): 

• Klip: Klipper elementet ud, så det kan indsættes et andet sted i indholdstræet – altså 

en funktion, der kan bruges til at flytte et element 

• Kopier: Tager en kopi af elementet, så kopien kan indsættes et sted i indholdstræet 

• Indsæt: Indsætter det element, du har kopieret eller klippet, som under-element 

• Dupliker: Tager en kopi af elementet og indsætter den straks som ”søster”-element på 

samme niveau og med samme navn og indstilling, som det element du har duplikeret 

fra. 

• Slet: Sletter elementet. 

• Omdøb: Giver dig mulighed for at ændre navnet på elementet (ændrer ikke noget i 

frontend, men kun i indholdstræet). 

• Kopierer: Giver dig muligheder for at klippe eller kopiere et element på lidt andre 

måder end Klip og Kopier. Når du klikker på Kopierer, kommer der en mini-menu med 

en række funktioner. Kopier til og Flyt til gør det nemmere at flytte/kopiere elementer 

til et helt andet sted i indholdstræet. 

• Sortering: Giver forskellige muligheder for at sortere et element i forhold til dets 

søster-elementer, altså ændre rækkefølgen af under-elementer. 

 

 

 

Tip! Drag-and-drop hvis du har en sikker hånd 
Du kan også flytte et element ved at ”trække i det” med musen og føre det et 
andet sted hen i indholdstræet. Det bliver et underelement til den side, mappe 
eller boks, hvor du slipper elementet. Bemærk, det kræver en sikker hånd, så 
brug metoden med omtanke. 
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2.4 Fanemenuerne 
Alle de funktioner du kan tilgå via kontekst-menuen via højreklik, kan du også tilgå ved at 
bruge knapperne i fane-menuen ”Hjem” i toppen af systemet. Fx kan et element slettes, 
flyttes, kopieres eller duplikeres via følgende knapper: 

 

 

Hvad man bruger, er et spørgsmål om smag og behag. 
 

2.5 Min værktøjslinje 
Et af fanebladene i Sitecore hedder ”Min værktøjslinje”, det er din personlige værktøjslinje. 

 

I udgangspunktet er der kun to funktioner på denne fane: Gem og Tilpas. 

Med ”Tilpas”-funktionen kan du tilpasse fanen, så du får samlet en række af de funktioner 
du bruger meget på én fane, så slipper du for at klikke rundt imellem de forskellige faner.  

Nedenstående er en gennemgang af de muligheder der findes: 

• Indsæt – ny: Giver adgang til at oprette nye elementer i sitetræet 

• Låse – mine elementer: Giver adgang til at se mine elementer, som er de elementer man har låst 

• Navigere – Favoritter: Giver adgang til de favoritter man har angivet 

• Udgiv – Udgive: Adgang til at udgive 

• Udgiv – sideredigering: Giver adgang til at åbne en side i page edit mode 

• Udgiv – preview: Giver adgang til at åbne en side i preview 

• Restriktioner – Skift: Giver adgang til at sætte restriktioner på et element 

• Tidsplan – Påmindelse: Giver adgang til at sætte en påmindelse på et element 

• Rediger – Rediger: Giver adgang til at låse et element for redigering 

• Skrive – Gem: Giver adgang til at gemme 
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2.6 Uploade filer og billeder til Mediebibliotek 
Her vises, hvordan man kan uploade filer og billeder til Sitecore Mediebibliotek, både enkeltvis 
upload og upload af flere filer på én gang. 

Mediebiblioteket er det sted i Sitecore, hvor du og dine kolleger lægger dokumenter, billeder, 
og andre filer. Når filerne ligger i Mediebiblioteket, kan du sætte dem på hjemmesiden i form 
af links, synlige billeder osv. Filer kan organiseres i mapper, som man kan oprette i 
Mediebiblioteket.  

Disse mapper opretter man præcis på samme måde, som man opretter nye elementer andre 
steder i Sitecore. Man skal have rettighed til at tilgå mediebiblioteket – hvis du ikke kan åbne 
biblioteket, skal du kontakte din administrator.  

For at åbne Mediebiblioteket, skal du klikke på Sitecore-knappen nederst til venstre og vælg 
Mediebibliotek: 

2.6.1 Uploader billeder (eller andre filer) til Mediebiblioteket 

• Åbn Mediebiblioteket via Sitecore-knappen nederst til venstre i Sitecore > Mediebiblioteket åbner i sit 

eget vindue. 

 

• Mediebiblioteket består af to sektioner: Mappestrukturen til venstre og et ”visningsfelt” 
til højre. Klik på den mappe i mappestrukturen du vil uploade et billede til > i 
visningsfeltet kan du se indholdet i mappen og en række funktioner for oven. 

• Klik på funktionen ”Upload filer (Avanceret)”, som vist nedenfor > Et vindue åbner med 
Stifinderen på din computer > Find den fil du vil uploade > Dobbelt-klik på filen eller 
Klik > Åben 
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• Tilbage i Sitecore kommer nedenstående vindue > Udfyld ”Alternativ tekst” feltet (Alt 
tekst) – det er en tekst, der beskriver dit billede/din fil.  

• Klik Upload 

 

• Dit billede bliver uploadet til Sitecore og placeret i mappen i alfabetisk rækkefølge. 

• Klik på dit billede enten i mappestrukturen eller i visningsfeltet. Du ser nu billedets 
detaljer og indstillinger (se skærmprint på næste side). Alle felterne er gråtonede, fordi 
du skal låse billedet (for andre redaktører) for at kunne rette i indstillingerne. 

• Klik på ”Lås og ret” i det lysegule felt lige over billedet (eller klik F8). Du kan nu rette i 
billedets indstillinger. 

• Klik på fanen Udgiv oppe i Sitecore topmenuen 

• Klik på ordet Udgiv på udgiv-knappen > Vælg (ALTID) Udgiv element i den lille drop-
down menu. 

• Et vindue åbner > klik Udgiv > Luk 

• Vinduet lukker igen. Dit billede er nu gemt, udgivet og klar til brug. Klik F8 inden du hopper væk fra 
billedet > Billedet bliver låst op. 

 

Du har nu dit billede klar til brug på en side eller i en boks. 

Dette er en vejledning til upload af billeder, men det er præcis samme metode, hvis du skal 
uploade en pdf eller anden fil-type. 
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3 DEL 3 

3.1 At arbejde med Rich text editoren 
Her vises et uddrag af de muligheder, der ligger i Sitecores indbyggede Rich text editor 
(tekstredigeringsværktøj). 

I mange typer elementer findes der et eller flere felter, der redigeres via Sitecores indbyggede 
Rich text editor (tekstredigeringsværktøj), og dermed er det let for redaktøren at bearbejde en 
tekst og indsætte links til fx Danmarks Radio. 

Du åbner Rich text editor ved at klikke på ”Vis redigeringsværktøj”, eller dobbelt-klikke på 
nede i tekstfeltet, hvis der allerede ligger tekst i editoren. 

 

Editoren åbner i et vindue. I toppen er en række funktioner, du kan bruge til opsætning af dit 
indhold. Hvis du fører musen hen over en knap og holder stille et kort øjeblik, viser en 
hjælpetekst hvad knappen bruges til. 

Her ser du et eksempel på en Rich text editor: 
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3.1.1 Funktioner i Rich Text Editoren 

 

Der er som sagt en lang række funktioner i toppen af Rich text editoren. De mest brugte 
funktioner: 

• Indsæt klartekst 

• Vælg/ret tekstskrifttype: 

• Opret internt link (til side eller pdf) 

• Opret eksternt link 

 

3.1.1.1 Indsæt klartekst 

Du kan ofte have afsnit, du skal kopiere ind fra fx Word eller en anden hjemmeside. Det er 
vigtigt, at du kopierer tekst ind korrekt, ellers kan det ødelægge opsætningen på din side. Du 
skal bruge funktionen ”Indsæt klartekst”, knappen ser sådan ud: 

 

Sådan kopierer du tekst ind med Indsæt klartekst: 

• Kopier din tekst fra Word eller en anden hjemmeside. 

• Klik over i Sitecore > Sæt cursoren i Rich text editoren, dér hvor du vil have din tekst 
ind.  

• Klik på ”Indsæt klartekst”-knappen 

 

• Din tekst indsættes, dér hvor cursoren stod > Du kan ikke kopiere billeder, links eller 
punktopstillinger med over, kun tekst, så der vil altid være et arbejde med at tilpasse 
din tekst efterfølgende. 

 

3.1.1.2 Vælg/ret tekstskrifttype 

Du har typisk brug for at underinddele din tekst i mindre afsnit og brug af underoverskrifter, 
gør din side mere overskuelig. 

Sådan ændrer du tekstskrifttype: 

• Marker din underoverskrift i editoren > klik på drop-down menuen ved feltet ”Normal” 
> Vælg Overskrift 3 eller Overskrift 4 

• Din Underoverskrift rettes til, så den får det rigtige tekstformat. Du kan ikke regne 
med, hvordan det ser ud i editoren > Tjek opsætningen via den overordnede Preview-
funktion. 
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• Hvis du skal rette tekst tilbage til ”brødtekst”, skal du vælge teksttypen ”Tekstafsnit”. 

 

3.1.1.3 Opret internt link 

Når du linker til en anden side på dit eget site eller en pdf-fil i Mediebiblioteket, skal du bruge 
funktionen ”Internt link”, knappen ser sådan ud: 

 

Sådan opretter du et internt link til en side: 

• Skriv en sigende link-tekst - hellere for lang end for kort! 

• Markér teksten > Klik på Internt link-ikonet > Et nyt vindue åbner, det viser dit sites side-struktur > 
Rul ned og find den side, du vil linke til 

• Klik på den ønskede destinations-side > Klik ”Link” 

• Vinduet lukker og dit link oprettes i editoren. 

 

 

Sådan opretter du et internt link til en pdf: 

Hvis du vil vise en pdf-fil på din hjemmeside, skal den først uploades til Sitecores 
Mediebibliotek, gemmes og udgives. Se hvordan du uploader en fil i afsnit 2.6.1. 

Du skal bruge funktionen ”Internt link”, når du linker til en pdf. 

• Skriv en sigende link-tekst - hellere for lang end for kort! 
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• Markér teksten > Klik på Internt link-ikonet > Et nyt vindue åbner, det viser dit sites 
side-struktur  

• Klik på fanebladet ”Medieelementer” > Du får nu vist mappe-strukturen i 
Mediebiblioteket > klik dig ned til den relevante mappe ved at folde mappestrukturen 
ud (klik på plus-tegnene) 

• Klik på den fil, du vil linke til > Klik på ”Link”-knappen 
(Bemærk, hvis du har glemt at uploade din pdf-fil på forhånd, kan du gøre det via dette 
vindue ved at klikke ”Upload”.) 

 

• Vinduet lukker og linket til pdf’en oprettes i editoren. 

• Pdf-filer skal ALTID åbne i nyt vindue, sæt indstillingen ved > Højre-klik på dit link > 
Vælg ”Juster link-egenskaber” 

 

• Vinduet ”Hyperlink Manager” åbner > Klik på drop-down ud for feltet ”Destination” > 
Vælg Nyt vindue > Klik OK 

• Vinduet lukker og dit link oprettes i editoren. 
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3.1.1.4 Opret eksternt link: 

Når du linker til en anden hjemmeside, skal du bruge funktionen ”Eksternt link”, knappen ser 
sådan ud: 

 

Sådan opretter du et eksternt link til en: 

• Skriv en sigende link-tekst - hellere for lang end for kort! 

• Markér teksten > Klik på Eksternt link-ikonet > Vinduet ”Hyperlink Manager” åbner 

 

• Udfyld felterne: 

o URL = www-adressen på den side, du vil linke til. Typisk kopierer du den ind, da den ofte er 
lang og kryptisk. 

o Destination = Altid Nyt vindue, som du vælger fra drop-down menuen. 

o Tooltip = Udfyld med sigende tekst, der fortæller, hvor linket peger hen.  

• Klik OK > Hyperlink Manager-vinduet lukker og dit link er oprettet i editoren. 
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4 DEL 4 - GENNEMGANG AF BOKSE 
Opret alle slags bokse under: 

Websites/Subsites/DIT SITE/Global/Delt indhold/Bokse 

 

Du opretter en boks ved at højreklikke på den valgte bokskategori og vælge ”Indsæt”. Under 
”Indsæt” kan du vælge mellem at lave en undermappe til din boks eller lave boksen med det 
samme. 
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4.1 Kontaktinformations-boks 
En kontaktboks kan enten være med eller uden billede: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Boksen indeholder følgende felter: 

 

• Overskrift(Single-line tekst): Overskriften i boksen. 

• Information(Rich tekst): Her kan du skrive kontaktinformationen ind i et rich-tekst felt. 

• Telefon(Single-line tekst): Bruger du til telefonnummer 

• E-mail(Single-line tekst): I dette felt kan du indtaste en e-mail. Feltet indeholder noget 

sikkerhed i forhold til, hvordan e-mailen vises på siden, hvilket gør det sværere at 

kopiere mailen. 
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4.1.1 Opret en kontaktboks 

Du opretter en kontaktboks under:  

Websites/Subsites/DIT SITE/Global/Delt indhold/Bokse/Kontakt-bokse 

• Stå på ”Kontakt-bokse” og højreklik 
• Vælg ”Indsæt” 
• Vælg mellem at oprette en undermappe til din kontaktboks eller selve kontaktboksen. 

o Klik på feltet med den gule mappe for at oprette en undermappe.  
o Klik på feltet med den blå kasse for at oprette selve boksen. 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Opret selve boksen 

• Klik på feltet med den blå kasse. 
• Giv boksen et navn. 

o Navnet må ikke indeholde æ, ø, å eller specialtegn.  
• Klik ”OK”.  

  

Efter navngivningen får du adgang til at lægge indhold i boksen: 

• Ret overskriften, hvis boksen enten skal hedde noget andet eller hvis der er brugt ae, 
oe og aa i stedet for æ, ø og å. 

 

• Klik på ”Vis redigeringsværktøj” for at arbejde med indholdet i boksen. 
o Se hvordan du bruger funktionerne i ”Vis redigeringsværktøj” i afsnit 3.1.1 

”Funktioner i Rich Text Editoren”. 
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• Indsæt telefonnummer og e-mail i Telefon- og E-mail-feltet: 

 

• Indsæt billede (Billedfeltet er ikke nødvendigt at udfylde): 

 

 

4.1.3 Indsæt kontaktinformationsboks  

Du indsætter din kontaktboks i ”Sideredigering”: 

• Du stiller dig på den underside, du ønsker at indsætte boksen på. 
• Gå op i ”Udgiv” og vælg ”Sideredigering”. 
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• Vælg ”Komponent”  
• Vælg ”Tilføj her” i højreside – Kontaktboksen kan du kun indsætte i højreside på niveau 

1-xxx. 
 

 

• Vælg ”Kontakt-boks institution” – klik ”Vælg”. 
• Find og vælg din kontaktboks – klik ”OK” . 
• Gem og udgiv siden. 
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4.2 Indholds-boks 
En indholds-boks kan være med eller uden billede, og kan bruges på alle sider også forsiden – 
det dog kun indholdsboksen uden billede, som kan bruges på forsiden. Se nedenfor, hvordan 
de forskellige typer indholdsbokse kan se ud: 

Uden billede  Med billede Forside-boks 

  

 

 

 

 

 

 

 

Boksen indeholder følgende felter: 

 

• Billede: Det billede, der bliver vist i toppen af boksen. Billedet skal have formatet 16:9. 

• Overskrift: Den overskrift som vises øverst. 

• Tekst: Et rich-tekst felt – I dette felt kan du både skrive tekst og lave links. 
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4.2.1 Opret en Indholds-boks 

Du opretter en Indholds-boks under:  

Websites/Subsites/DIT SITE/Global/Delt indhold/Bokse/Indholds-bokse 

• Stå på ”Indholds-bokse” og højreklik 
• Vælg ”Indsæt” 
• Vælg mellem at oprette en undermappe til din Indholds-boks eller selve Indholds-

boksen.  
o Klik på feltet med den gule mappe, for at oprette en undermappe.  
o Klik på feltet med den blå kasse, for at oprette selve boksen. 

  

4.2.2 Opret selve boksen 

• Klik på feltet med den blå kasse. 
• Giv boksen et navn. 

o Navnet må ikke indeholde æ, ø, å eller specialtegn. 
• Klik ”OK”.  

 

Efter navngivningen får du adgang til at lægge indhold i boksen: 

• Ret overskriften, hvis boksen enten skal hedde noget andet eller hvis der er brugt ae, 
oe og aa i stedet for æ, ø og å. 

   

• Klik på ”Vis redigeringsværktøj” for at arbejde med indholdet i boksen. 
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o Se hvordan du bruger funktionerne i ”Vis redigeringsværktøj” i afsnit 3.1.1 
”Funktioner i Rich Text Editoren”. 

 

• Indsæt billede (Billedfeltet er ikke nødvendigt at udfylde – må ikke udfyldes, hvis 
boksen skal bruges på forsiden): 

 

4.2.3 Indsæt Indholds-boks 

Du indsætter din Indholds-boks i ”Sideredigering”. 

• Du stiller dig på den underside, du ønsker at indsætte boksen på eller på selve 
Home/Forsiden. 

• Gå op i ”Udgiv” og vælg ”Sideredigering”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vælg ”Komponent”.  
• Vælg ”Tilføj her” der, hvor du ønsker at placere boksen.  
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OBS: Indholdsboksen uden billede kan du sætte ind på alle sider samt alle 
steder med ”Tilføj her” – Indholdsboksen med billede kan du sætte ind på niveau 
1-xxx i højre side. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vælg ”Indholds-boks” – klik ”Vælg”. 
• Find og vælg din Indholds-boks – klik ”OK” . 
• Gem og udgiv siden.  
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4.3 IFrame-boks 

 

Denne boks bliver brugt til at vise dele af andre sider på din side. Den indeholder følgende 
felter. 

• Link(General-link): Dette er linket til den side som der skal bruges i IFrame-boksen 

• Højde(Single-line tekst): Dette er højden på den IFrame, der bliver lavet. 

IFrame boksen kan ikke styles, men vil se ud som den side, hvorfra du henter den. 

4.3.1 Opret en IFrame-boks 

Du opretter en IFrame-boks under:  

Websites/Subsites/DIT SITE/Global/Delt indhold/Bokse/IFrame-bokse 

• Stå på ”IFrame-bokse” og højreklik 
• Vælg ”Indsæt” 
• Vælg mellem at oprette en undermappe til din IFrame-boks eller selve IFrame-boksen.  

o Klik på feltet med den gule mappe, for at oprette en undermappe.  
o Klik på feltet med den blå kasse, for at oprette selve boksen. 
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1 2 

   

4.3.2 Opret selve boksen 

• Klik på feltet med den blå kasse. 
• Giv boksen et navn 

o Navnet må ikke indeholde æ, ø, å eller specialtegn.  
• Klik ”OK”.  

  

Indholdet i en IFrame boks består af et link til det, som skal vises i boksen samt højden på 
boksen. 

 

Link felt - De mest brugte funktioner under Link feltet: 

• Vælg ”Indsæt link”, hvis boksen skal linke noget, som allerede ligger på hjemmesiden. 
• Vælg ”Indsæt medielink”, hvis boksen skal linke noget, som ligger i Mediebiblioteket. 
• Vælg ”Indsæt eksternt link”, hvis boksen skal linke fx en ekstern hjemmeside m.m. 
• Eller indsæt et link direkte i det hvide felt under ”Link”. 

Højde felt:  

• Skriv 500 
• Gem og udgiv boksen 
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4.3.3 Indsæt IFrame-boks 

Du indsætter din IFrame-boks i ”Sideredigering”. 

• Du stiller dig på den underside, som du ønsker at indsætte boksen på.  
• Gå op i ”Udgiv” og vælg ”Sideredigering”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• Vælg ”Komponent”.  
• Vælg ”Tilføj her” der, hvor du ønsker boksen skal placeres. 

o OBS: Boksen kan kun placeres centralt. 
o Boksen kan placeres på niveau 1-xxx. 



Manual til Sitecore – Institutions- og projekthjemmesider  Silkeborg Kommune, 16. september 2013 

34af57 
Side 

 

• Vælg ”IFrame-boks” – klik ”Vælg”. 

 

• Find og vælg den nyoprettede IFrame-boks – klik ”OK” . 
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• Gem og udgiv siden. 

 

4.4 Informations-boks 
Denne boks kan du indsætte på forsiden og alle undersider, men den ændre sig lidt alt efter 
om den bliver placeret på forsiden eller en underside.  

4.4.1 Forside 
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Denne boks kan se ud på 2 forskellige måder. Enten er den almindelig, ellers er den foldet ud 
når man holder musen hen over den. Den har følgende felter: 

• Overskrift(Single-line tekst): Overskriften til boksen 

• Billede(Image-field): Billedet, der bliver brugt på boksen. 

• Link(General-link): Hele boksen er et link, og dette felt specificerer, hvilken side 

den skal linke til. 

• Link-titel(Single-line tekst): Dette er teksten, der bliver synlig, når boksen folder 

sig ud ved mouse-over 

• Dato(Date-field): Dette er datoen, der bliver vist nederst i boksen - Skal kun 

udfyldes, hvis boksen skal bruges på forsiden/Home. 

Det er op til redaktøren selv at sørge for, at teksten passer ind i boksens størrelse. 

4.4.2 Underside 

 

En informationsboks, der bruges på en underside er den samme som, hvis den bruges til 
forsiden. Den eneste forskel er, at boksen altid er foldet ud, hvilket giver lidt mindre plads til 
teksten samt at der er kommet en pil på linket.  

OSB: Det er op til redaktøren selv at sørge for, at overskriften + teksten kan være i boksene. 

4.4.2.1 Opret en Informations-boks 

Du kan oprette en IFrame-boks under:  

Websites/Subsites/DIT SITE/Global/Delt indhold/Bokse/Informations-bokse 

• Stå på ”Informations-bokse” og højreklik 
• Vælg ”Indsæt” 
• Vælg mellem at oprette en undermappe til din Informations-boks eller selve 

Informations-boksen.  
o Klik på feltet med den gule mappe, for at oprette en undermappe.  
o Klik på feltet med den blå kasse, for at oprette selve boksen. 
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4.4.2.2 Opret selve boksen 

• Klik på feltet med den blå kasse. 
• Giv boksen et navn. 

o Navnet må ikke indeholde æ, ø, å eller specialtegn.  
• Klik ”OK”. 

 

 

Efter navngivningen får du adgang til at lægge indhold i boksen. Der er ikke forskel på en 
forside- eller undersideboks, når du lægger indhold på, forskellen viser sig først når den er lagt 
på: 

• Ret overskriften, hvis boksen enten skal hedde noget andet eller hvis der er brugt ae, 
oe og aa i stedet for æ, ø og å: 

 

• Indsæt billede: 



Manual til Sitecore – Institutions- og projekthjemmesider  Silkeborg Kommune, 16. september 2013 

38af57 
Side 

 

• Indsæt link, fil eller andet, som boksen skal linke til: 

o Link felt - De mest brugte funktioner under Link-feltet: 

� Vælg ”Indsæt link”, hvis boksen skal linke noget, som allerede ligger på 
hjemmesiden. 

� Vælg ”Indsæt medielink”, hvis boksen skal linke noget, som ligger i 
Mediebiblioteket. 

� Vælg ”Indsæt eksternt link”, hvis boksen skal linke fx en ekstern 
hjemmeside m.m. 

� Eller indsæt et link direkte i det hvide felt under ”Link”. 

 

• Udfyld Link-Titel med den tekst, der skal vises i boksen  

o OBS: Teksten kan ofte være lidt længere, hvis boksen skal bruges på forsiden 

end på en underside. 

 

• Udfyld dato-felten, hvis boksen skal bruges på forsiden: 

 

• Gem og udgiv boksen 
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4.4.2.3 Indsæt Informations-boksen  

Du indsætter din Informations-boksen i ”Sideredigering”. 

• Stil dig på Home eller den underside, som du ønsker at indsætte boksen på.  
• Gå op i ”Udgiv” og vælg ”Sideredigering”. 

 

 
 

• Vælg ”Komponent”  
• Vælg ”Tilføj her” – Informationsboksen kan kun placeres centralt på undersider og på 

Home.  
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• Vælg ”Informations-boks” – klik ”Vælg”. 

 

• Find og vælg den nyoprettede Informationsboks – klik ”OK” . 
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• Gem og udgiv siden. 
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4.5 Billedgalleri-boks 

 

Boksen har følgende felter: 

• Overskrift(Single-line tekst): Dette er overskriften der bliver vist over boksen. 

• Billedmappe(Tree-list): I feltet har du mulighed for at vælge et antal mapper. Alle 

billederne fra disse mapper bliver så brugt til at lave billedgalleriet. 

4.5.1 Opret en Billedgalleri-mappe 

Før du kan oprette en Billedgalleri-boks, skal du oprette et billedgalleri i Mediebiblioteket. 

4.5.1.1 Opret billedgalleri i Mediebiblioteket 

• Mediebibliotek/Subsites/DIT OMRÅDE/DIT SITE 

• Højreklik – vælg ”Indsæt” – vælg ”Medie mappe”. 

 

• Giv mappen et navn – ”klik OK” 

o Navnet må ikke indeholde æ, ø, å eller specialtegn.  

 

• Vælg ”Upload filer (Avanceret)”  
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• Find de billeder, som skal vises i billedgalleri-boksen  

 

• Skriv en alternativ tekst til alle billederne.  

o Teksten skal være en kort beskrivelse billedet. 

 

• Gem og udgiv billederne 
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4.5.1.2 Opret Billedgalleri-boks 

• Websites/Subsites/DIT SITE/Global/Delt indhold/Bokse/Billedgalleri-bokse 

• Stå på ”Billedgalleri-bokse” og højreklik 

 

• Vælg ”Indsæt”  
• Vælg mellem at oprette en undermappe til din Billedgalleri-boks eller selve Billedgalleri-

boksen.  
o Klik på feltet med den gule mappe, for at oprette en undermappe.  
o Klik på feltet med den blå kasse, for at oprette selve boksen. 

 

 
 

4.5.1.3 Opret selve Billedgalleri-boksen 

• Vælg feltet med den blå kasse. 
• Giv boksen et navn. 

o Navnet må ikke indeholde æ, ø, å eller specialtegn.  
• Klik ”OK”. 
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• Ret overskriften, hvis boksen enten skal hedde noget andet eller hvis der er brugt ae, 
oe og aa i stedet for æ, ø og å: 

 

• Vælg de billeder fra Mediebiblioteket, som skal vises i billedgalleriboksen 

• Klik  for at få billederne over i billedgalleriboksen. 

o Hvis billederne alligevel ikke skal være i boksen, så markér billederne og klik 

. 

• Gem og udgiv boksen. 

 

 

 



Manual til Sitecore – Institutions- og projekthjemmesider  Silkeborg Kommune, 16. september 2013 

46af57 
Side 

4.5.1.4 Indsæt billedgalleri-boks 

Du indsætter din Billedgalleri-boks i ”Sideredigering”. 

• Du stiller dig på den underside, du ønsker at indsætte boksen på.  
• Gå op i ”Udgiv” og vælg ”Sideredigering”. 

 

• Vælg ”Komponent”  
• Vælg ”Tilføj her”.  

o Billedgalleri-boksen kan kun placeres i det midterste felt på niveau 1-xxx.  
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• Vælg ”Billedgalleri-boks” – klik ”Vælg”. 

 

• Find og vælg den nyoprettede Billedgalleri-boks – klik ”OK” . 
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• Gem og udgiv siden. 
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4.6 Supplerende informationsboks: 

 

Denne boks minder meget om FAQ-boksen (Se afsnit 4.8), ud over måden du indsætter selve 
informationen på. Ved Supplerende informations-bokse er emnerne ”børn” af boksen. 
Denne boks indeholder følgende felt: 

• Overskrift (Single-line tekst): Overskriften til boksen. 

De elementer, du laver som ”børn” af denne boks indeholder følgende felter: 

• Titel (Single-line tekst): Den titel, der kommer til at stå. Fx ”Emne 1”. 
• Information (Rich-text field): Dette felt bliver vist når en titel bliver foldet ud. Da feltet 

er et Rich-tekst felt, kan du få det til at se ud som du vil. 

4.6.1 Opret en Supplerende informations-boks 

Opret selve Supplerende informations-boks under:  

• Websites/Subsites/DIT SITE/Global/Delt indhold/Bokse/Supplerende informations-bokse 

• Stå på ”Supplerende informations-bokse” og højreklik  
• Vælg ”Indsæt”  
• Vælg mellem at oprette en undermappe til din Supplerende informations-boks eller 

selve den Supplerende informations-boks. 
o Klik på feltet med den gule mappe, for at oprette en undermappe.  
o Klik på feltet med den blå kasse, for at oprette selve boksen. 
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4.6.1.1 Opret selve den Supplerende informations-boks 

• Vælg feltet med den blå kasse. 
• Giv boksen et navn. 

o Navnet må ikke indeholde æ, ø, å eller specialtegn.  
• Klik ”OK”. 

 

• Giv evt. boksen en overskrift.  

 

• Højreklik på den nyoprettede boks. 

• Vælg ”Indsæt”.  

 

• Vælg ”Supplerende information element” 
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• Giv elementet et navn 

 

• Giv elementet en titel og udfyld ”Information”- feltet. 

o Se hvordan du bruger funktionerne i ”Vis redigeringsværktøj” i afsnit 3.1.1 
”Funktioner i Rich Text Editoren”. 

 

• Det er muligt at oprette flere ”Supplerende informations elementer”. 
• Gem og udgiv boksen. 

4.6.2 Indsæt Supplerende informations-boks 

Du indsætter din Supplerende informations-boks i ”Sideredigering”. 

• Du stiller dig på den underside, du ønsker boksen skal indsættes på. 
• Gå op i ”Udgiv” og vælg ”Sideredigering”. 
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• Vælg ”Komponent” . 

 

• Vælg ”Tilføj her”  
o En Supplerende informations-boks kan kun placeres centralt på siden på niveau 

1-xx. 
• Vælg ”Supplerende informations-boks” – klik ”Vælg”. 
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• Find og vælg den nyoprettede Supplerende informations-boks – klik ”OK” . 

 

• Gem og udgiv siden. 
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4.7 YouTube-bokse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne boks er i stand til at vise en YouTube-video direkte fra YouTube – YouTube-boksen kan 
kun vise videoer fra YouTube.  
Boksen indeholder følgende felt: 

• YouTube Url (Single-line tekst): Dette er URL’en på den YouTube-video, der vises i 
boksen.  

4.7.1 Opret en YouTube-boks 

• Websites/Subsites/DIT SITE/Global/Delt indhold/Bokse/YouTube-bokse 

• Stå på ”YouTube-bokse” og højreklik  
• Vælg ”Indsæt”  
• Vælg mellem at oprette en undermappe til din YouTube-boks eller selve YouTube-

boksen.  
o Klik på feltet med den gule mappe, for at oprette en undermappe.  
o Klik på feltet med den blå kasse, for at oprette selve boksen. 
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4.7.1.1 Opret selve YouTube-boksen 

• Vælg feltet med den blå kasse. 
• Giv boksen et navn. 

o Navnet må ikke indeholde æ, ø, å eller specialtegn.  
• Klik ”OK”. 

 

• Indsæt YouTube- link 

 

• Gem og udgiv boksen 

4.7.2 Indsæt YouTube-boks  

Du indsætter din YouTube-boks i ”Sideredigering”. 

• Du stiller dig på den underside, du ønsker boksen skal indsættes på. 
• Gå op i ”Udgiv” og vælg ”Sideredigering”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vælg ”Komponent”.   
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• Vælg ”Tilføj her”. 
o Boksen kan kun indsættes centralt og på niveauerne 1-xx. 

 

• Vælg ”YouTube-boks” – klik ”Vælg”. 

 

• Find og vælg den nyoprettede YouTube-boks – klik ”OK” . 

 

• Gem og udgive siden. 
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4.8 FAQ-bokse 
 

 

 

 

 

 

 

 

Denne boks indeholder følgende felter: 

• Overskrift: Den overskrift, der bliver vist. 
• Spørgsmål: Dette er en træ-liste, hvor du kan vælge et antal forud oprettede FAQ-

spørgsmål. 

FAQ- og den Supplerende informationsboks er mere eller mindre den samme boks, vi 
anbefaler, at I bruger den Supplerende informationsboks, hvis der er brug for en boks med 
disse funktioner (Se afsnit 4.6 Supplerende informations-bokse). 
 

 


