Minivejledning om brug af hjemmesiden Halsnæs Filosoferer
Mange vil kunne bruge store dele af, måske hele, hjemmesiden uden at bruge minivejledningen, idet
hjemmesiden er tilstræbt at være "intuitivt umiddelbart anvendelig". Vores intuitioner kan jo imidlertid
være meget forskellige, og ligesådan kan vores lyst til at prøve os frem være ret forskellig.
De følgende minivejledninger beskriver i detaljer, hvordan de vigtigste ting, man kan have brug for at gøre
på hjemmesiden, udføres. Minivejledningerne er hver især målrettet mod enten bestyrelsen, mod
medlemmer, eller mod alle.
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1. For medlemmer af foreningen: Sådan bliver du oprettet som bruger af
hjemmesiden, med mulighed for at oprette opslag
Alle har mulighed for at kommentere opslag på hjemmesiden – medlemmer kan derudover få mulighed for
at oprette opslag af typerne "Skulle vi?" og "Filosofidialog". (Medlemmer af bestyrelsen kan også oprette
andre typer opslag.)
For at få adgang til at oprette opslag, skal du først oprettes som bruger på hjemmesiden. (Det følgende skal
således kun gøres en gang for alle.)
Du gør følgende:
Hvis du ikke allerede bad om at blive oprettet som bruger på hjemmesiden, da du meldte dig ind i
foreningen, kan du sende en mail til hjemmesideadministratoren, sten@bøgermeddybde.dk, med dit navn
(og gerne medlemsnummer) og bede om at blive oprettet som bruger af foreningens hjemmeside.
Når hjemmesideadministratoren har oprettet dig som bruger af hjemmesiden, vil du modtage en mail med
Wordpress som afsender, der ligner denne:

Klik på linket nederst.

Så kommer du hen på forsiden af vores hjemmeside:

Klik på Login-linket nederst på siden.
Herefter kommer et vindue, der ligner nedenstående, frem:

Her angiver du som brugernavn din e-mailadresse. Adgangskoden er til at starte med ”filosofi” for jer alle.
Klik på knappen "Login".

Der kommer nu et vindue frem, der ligner nedenstående:

I menuen ude til venstre klikker du på ”Profil”.
Herefter kommer dette vindue frem:

Her kan du udfylde/ændre forskellige oplysninger om dig selv.

Vigtigst er to felter som du finder ved at scrolle ned igennem vinduet:

Vis navn offentligt som: Det er det navn, som vil blive vist som forfatter for andre på hjemmesiden, når du
laver et opslag på siden.
Ny adgangskode: Her skal du trykke på knappen ”Generer adgangskode”. Der kommer så noget volapyk
frem som forslag til din nye adgangskode. Det ændrer du til noget, som du kan huske.
Til sidst klikker du på knappen ”Opdater profil” allernederst på siden.
Du vil herefter få en mail med besked om, at din adgangskode er ændret - helt magen til den første mail du
fik fra Wordpress.
Du er nu klar til at oprette opslag - se særskilt minivejledning heri.

2. For medlemmer af foreningen: Skriv opslag af typen "Skulle vi?" eller
"Filosofidialog"
Som medlem af foreningen har du mulighed for at lave et opslag af typerne "Skulle vi?" og "Filosofidialog",
hvis du er oprettet som bruger.
Hvordan du bliver oprettet som bruger er beskrevet i en særskilt vejledning.
Oprettelse af opslag foregår via menupunktet "Lav opslag", og består af tre trin:
• Log på hjemmesiden
• Bevæg dig tilbage til Lav opslag-siden
• Skriv opslaget.
Helt præcist gør du således:
Klik på menupunktet "Lav opslag". Herved kommer denne side frem:

Hvis du ikke allerede er logget ind, skal du nu logge ind - det gør du ved at klikke på "Log ind".

Log ind-billedet kommer nu frem:

Her udfylder du dit brugernavn og adgangskode, og klikker på "Log ind".
Herefter kommer denne side frem:

Her klikker du på "Halsnæs filosoferer", hvorefter du får forsiden frem.

Den ser ud som den plejer:

Her klikker du igen på "Lav opslag".
Nu ser opslags-siden lidt anderledes ud:

Klik på "Opret Ny Indlæg".

Nu kommer denne side frem:

Her skal du gøre følgende:
1. Skriv en overskrift til dit opslag i feltet "Titel".
2. Vælg Kategori - tryk på "pil ned"-symbolet, og vælg enten "Filosofidialog" eller "Skulle vi?"
3. Skriv den uddybende tekst i dit opslag i input-feltet midt på siden.
4. Klik på "Udgiv"-knappen nederst til venstre.
Herefter kan dit opslag set og kommenteres af alle, enten på siden "Skulle vi?" eller på siden
"Filosofidialog", alt efter hvilken kategori, du har valgt.

Rediger og slet opslag
Hvis du har behov for at redigere i eller slette et opslag, kan du gøre dette fra opslagsoversigten.
Den kommer du hen til, ved først at klikke på "Webstedsadministrator":

Så får du denne side frem:

Her klikker du på Indlæg, hvorefter en side, der ligner nedenstående kommer frem:

Når du her bevæger musen henover et af dine opslag, kommer der en lille menu op til dit opslag,
nedenunder titlen på opslaget
Her klikker du på "Rediger", hvorefter du får en side frem, hvor du kan ændre i teksten i dit indlæg.
Hvi du klikker på "Slet", slettes dit opslag, og alle kommentarer, der måtte være til det.
Herefter vises dette:

For at komme tilbage til hjemmesidens forside, klikker du på "Halsnæs filosoferer".
Når du herefter vælger siden med den kategori af opslag, som svarer til dit nylavede opslag, vil du se, at det
ligger dér.

3. For alle: Sådan får du vist detaljerne i et opslag, herunder
kommentarerne
Måske kan du ikke se hele opslaget (hvis det er langt), eller du kan se, at der er kommentarer til opslaget,
og vil gerne se disse.
Hjemmesiden kan fx se således ud:

Du kunne måske godt tænke dig at se, den kommentar, der er til Carlsens opslag (du kan se der er en
kommentar, fordi der nedenunder titlen på opslaget står "1 kommentar").
Hvis du klikker på titlen i opslaget ("Testindlæg: Carlsen vil gerne…"), får du vist hele opslaget, med alle
kommentarer. Det vil se cirka således ud, med kommentaren cirka midt på siden:

4. For alle: Sådan skriver du en kommentar til et opslag
Hvis du ser et opslag, du gerne vil kommentere på, skal du først få vist det fulde opslag, ved at klikke på
opslagets titel.
Visningen af det fulde opslag kan fx se således ud:

Du skal nu gøre følgende:
1. Skriv din kommentartekst i det store tekstfelt.
2. Skriv dit navn og din e-mailadresse nederst. (Dit navn vises sammen med din kommentar – din
email vises ikke, men kan bruges af den, der har lavet opslaget, til at kontakte dig.)
3. Klik på knappen "Indsend Kommentar" med blå kant nederst til højre.
Inden du indsender kommentaren har du mulighed for at vedlægge et bilag, fx et dokument. Det gør du ved
at klikke på knappen "Vælg fil".

