
Användarmanual 
För Lisa Nätverket 

-En Grundläggande Guide till nya medlemmar 

�1



Välkommen till Lisa nätverket. 
 
Denna guide går igen: 
	

Har du frågor om något i denna guide ? Kontakta Admin för Lisa nätverket, Kolla Hemsidan för 
relevant kontakt information


Har du frågor om Lisa Nätverket? Kontakta Emil Lundqvist, Kolla Hemsidan för relevant kontakt 
informatorn.  
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Logga In / Logga ut 
 

Börja med att gå in på Lisas webbadress.

http://www.mockeln-lisa.se 

Scrolla ner till sidfoten, Klicka på logga in för att 
komma till logga in sidan


Ange användarnamn (Har du glömt ditt användarnamn? Kontakta Admin för Lisa) 
Ange lösenord (Har du glömt ditt lösenord? Klicka på Glömt lösenordet och följ stegen)

Om du sitter vid en dator som bara du har tillgång till så kan du klicka i (Kom ihåg mig) för att 
spara Användarnamn och Lösenord till nästa gång du loggar in.


Efter du klickat på logga in så kommer du till Wordpress panelen (Se nästa kapitel.)
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Logga ut från Wordpress. I det övre 
högra hörnet (Hej,”Användare”). Håll 
över och klicka på Logga ut.





Eller scrolla ner till sid foten igen och klicka 
på logga ut 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Wordpress Panelen 

Det är igenom wordpress panelen du har tillgång att skriva inlägg och sköta din profil.


 

Klicka på fliken ’Inlägg’ för att börja skriva ett inlägg. (Se kapitlet: Skriva Inlägg/Nyheter)


Klicka på fliken ’Media’ för att öppna Mediabiblioteket, Det är i Mediabiblioteket all media 
användaren har laddat upp ligger. (Bilder, PDF;er M.M.)


Under fliken ’Profil’, sköts din profil. (Se kapitel: Din Profil)


Använd menyn i vänsterkant för att välja vad som ska redigeras eller skapas nytt.
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Skriva Inlägg/Nyheter 
Klicka på inlägg i wordpress panelen (1.)

Här får du en överblick över alla inlägg som är publicerade till Lisa. Du kan bara redigera dina 
egna inlägg.


Välj vilka inlägg som syns. 

• Alla - Alla inlägg som har skrivits av alla användare av Lisa nätverket.

• Min - Visar bara inlägg som inloggad användare skrivit.

• Publicerade - Inlägg som inloggad användare har publicerat till inläggs flödet.

• Utkast - Inlägg som är skriva med ännu inte publicerade.

• Papperskorg - Inlägg som användaren har raderat.  

Skapa ett nytt inlägg 
Klicka på Skapa nytt (2.)
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Ange en titel/rubrik för ditt inlägg. (3.)


Skriv texten till ditt inlägg. (4.)


Text behandling. (5.)

Du kan formatera din text. Du kan tillexempel ändra:


• Brödtext, Rubriker. 

• Fetstil

• Kursivstil

• Punklista

• Numrerad lista

• Vänster, Centrerad eller Höger ställd text

• Skapa länkar. 


Lägg till bild i inlägget. (6.) 

Klicka på ’lägg till media’ för att öppna mediabiblioteket. I mediabiblioteket ligger alla 	 	
media som har du har laddat upp till Lisa nätverket. Har du redan en bild till ditt inlägg i 
mediabiblioteket, Klicka på den och sedan på 
’Infoga i innehåll’ 
 
Ladda upp nya filer(Biler, etc) från din dator. Från 
Mediabiblioteket klicka på ’Ladda upp filer’. Välj 
filera du vill ladda upp och klicka på ok, Välj filerna 
nu nyss laddat upp och klicka på ’Infoga i innehåll’
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Utvald Bild (7.)

En utvald bild är som en ”Bild rubrik”. Denna bild 
kommer att visas högst upp i inlägget. Denna bild är 
det bra att tänka på formatet på, En bild som är bredd 
passar bättre än en hög.


*Det går alltid att ta bort en utvald bild om du inte blev 
nöjd med resultatet. 

Kategorier (8.) 

Klicka i en eller flera kategorier som passar till 
innehållet i ditt inlägg för att underlätta för besökare till 
webbplatsen att hitta information som gäller dem.


*Finns det inte någon kategori som passar dig ? 
Kontakta Admin för att föreslå flera kategorier. 

Publicerings alternativ (9.)

• Här kan du spara ditt inlägg som ett utkast för att 

komma tillbaka senare för att färdigställa.

• Förhandsgranska ditt inlägg innan du publicerar det 

för att kolla hur det blir.

• Status, Ändra status på ditt inlägg.

• Synlighet, I regel ska alla inlägg som görs via Lisa 

vara offentliga.

• Publicera, Här kan du manuellt bestämma ett datum 

då ditt inlägg ska publiceras.


Publicera (10.)

När du är nöjd med ditt inlägg så klicka på Publicera 
så hamnar det i nyhetsflödet på Lisa och under fliken 
inlägg i Wordpress panelen. 


Vill du redigera ett inlägg som du redan har publicerat? 
Gå in på fliken ’Inlägg’ i Wordpress panelen och välj 
redigera när du håller över ditt inlägg. 

 

*Ser det annorlunda ut för dig ?  
Kolla så att du redigerar i Visuellt läge, 
inte på text! 
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Media/Mediabiblioteket 
Mediabiblioteket låter dig som användare att redigera, visa och ta bort media som du tidigare 
laddat upp. Flera medieobjekt kan väljas för radering. Sök och filtreringsförmåga finns också för 
att du ska kunna hitta önskad media.


Ladda upp media  


Klicka på Media och sedan på ’Lägg till’.


Dra och släpp filen du vill ladda upp eller så 
klickar du på ’Välj filer’ för att få tillgång till 
filerna du har på din dator.


Max storlek på filer för uppladdning är 96MB


Se info om media / Ändra info om media 
Klickar du på en fil i mediabiblioteket så får du upp ett fönster som innehåller informationen som 
tillhör filen. Klicka i ett fält för att ändra.


• Filnamn - Namnet på mediefilen

• Filtyp - Typ av mediefil

• Uppladdad på - Datum då mediefilen 

laddades upp

• Filstorlek - Filstorleken på mediefilen

• Mått - (Endast bildfiler) Dimensionerna för 

bildmedia

• URL - Direktlänk till mediefilen.

• Titel - Filens namn.

• Bildtext - En kort förklaring av media.

• Beskrivning - En förklaring av det här 

mediet.

• Alt Text - (Endast bildfiler) Alttexten för 

bilden, t.ex. "The Mona Lisa" för att 
beskriva media. Används för tillgänglighet.


• Uppladdad av - användaren som laddade 
upp filen.


• Uppladdad till - Titel på inlägget eller sidan 
som innehåller denna media. Klicka på 
titeln för att se inlägget eller sidan i en 
redigeringsskärm. Om media inte var 
kopplat till någon post eller sida visas inte 
den här raden.
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Radera media 

Radera en fil 
Klicka på filen du vill ta bort och sedan på 
’Radera permanent’





Radera flera filer samtidigt 
Klicka på ’Välj flera’. Klicka sedan 
på filerna du vill ta bort och på 
’Radera valda’
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Din Profil 
När en Admin skapar din användare fylls den nödvändigaste informationen i, Det är frivilligt att 
själv gå in och komplimentera med information. Men det kan var bra att veta om några punkter 
om din profil.


Du kan: 

• Ändra ditt lösenord.

• Ändra aktuell E-post adress. (I vissa fall behövs det godkännas av en Admin)

• Adress till Hemsida.

• Vilket namn som står när du publicerar inlägg/nyheter m.m. (Detta ska vara Föreningens, 

Organisationens, etc. Som har blivit godkänd för användandet av Lisa nätverket)

• Logga ut från alla enheter som du är inloggad på.
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