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Log ind  
Du logger ind ved at gå til adressen: http://redaktion.jv.dk/jvwp/wp-admin 

 

Brug dit udleverede brugernavn og kodeord. (Sæt eventuelt arbejdscomputeren til at huske dit login, så du 

slipper for at skulle taste hver gang) 

  

http://redaktion.jv.dk/jvwp/wp-admin


Opret fortælling 
Hold musen over posts og vælg derefter add  new. 

 

Giv historien et navn og tryk publish. 

 

  



Skriv tekst 
Start eventuelt med at slå den ekstra toolbar til. Det giver flere muligheder i tekst-editoren. 

 

Den ser derefter således ud: 

 

  



Skriv derefter teksten ind og formater efter behov. Undlad at bruge Heading 1, da sidens titel (En demo 

historie i dette eksempel) vil være heading 1 og vises på siden som overskrift. 

  

 

Kopieres teksten ind fra word eller andre steder bør du vælge Text fanen og kopiere det ind der. 

 

Skift derefter tilbage til Visual og formater efter behov. 

  



Upload billeder 
Inden vi kan bruge billeder i vores fortællinger skal de først uploades til Media sektionen. 

 

 

Klik add new 

 

Vælg derefter de ønskede billeder. Bemærk at billeder max på fylde 2mb pr. stk 

Det er altid en god ide at resize billederne inden de skal bruges til web. Som udgangspunkt er 1200-1600 

pixels i bredden fint. Brug photoshop, gratis online værktøjer eller snak med Anders hvis du står helt af 

her :P 

 

I media > library kan du redigere billederne, tilføje beskrivelse osv.  

 



Indsæt billeder  
Indsæt topbillede 

Vælg den ønskede historie og klik dernæst Set featured image (Funktionen findes i nedereste højre hjørne 

på hver fortælling.) 

 

Du vælger herefter det ønskede billede og klikker Set featured image 

  

Husk at klikke på Update knappen når du vil gemme dine ændringer 

 

 

  



Indsæt billede i teksten 

Placer musen det ønskede sted i teksten og klik Add media 

 

Vælg det ønskede billede. Vælg derefter Full size og klik så Insert into post 

 

  



Indsæt links 
Skriv eller marker den tekst du ønsker at linke fra og klik på det lille kæde-ikon. 

 

 

Skriv navnet på den fortælling du ønsker at linke til eller find den via tandhjulet. 

 

  



Indsæt citat 
Marker det ønskede afsnit og klik på quote ikonet 

 

  



Indsæt grå boks 
Ønsker du en grå boks til for eksempel fakta gøres det ved at bruge: 

[color-box] Her kan du så skrive den tekst og formatere som du ønsker [/color-box] 

 

(der findes ingen knap til dette, de skal skrives ind manuelt) 

  



Indsæt youtube video 
Placer musen det ønskede sted i teksten og klik på youtube knappen. 

 

Indsæt url’en fra youtube her: 

 

Således: 

 

  



Indsæt google map via iframe 
Skift til Text visning og indsæt dernæst din iframe (Husk at ændre width til 100%) 

 

  



Opret og indsæt galleri 
Opret et galleri 

Klik Galleries > Add New. Dernæst giver du galleriet et navn og trykker publish. 

 

 

Nu er galleriet gemt og vil skal tilføje billeder. Klik Add media 

 

  



Hold Ctrl nede og vælge de ønskede billeder. Klik Insert 

 

Udfyld title feltet hvis du ønsker at billedet skal have en beskrivelse når det store billede vises. 

 

 

 



Indsæt galleri 

Gå tilbage til din historie. Placer musen hvor du ønsker at placere galleriet og klik på Add Robo Gallery 

knappen 

 

Vælg det ønskede galleri i pop-up boksen og klik Insert 

 

  



Opret og indsæt slideshow 
Opret slideshow 

Klik på UR Image Slider > Add New Image Slider. 

 

 

Angiv navn og klik publish. 

 

 

Tilføj billeder ved at klikke Add New Images. 

 

  



Udfyld Description hvis du ønsker at vise noget tekst til billedet. 

 

Med hensyn til settings på slideshowet kan det igen være en god ide at sætte det op som på den der 

hedder Demo. Dette skal dog gøre manuelt. 

Vigtigt! Denne kode skal kopieres ind i nederste felt(den placerer teksten rigtigt): 

.sp-layer, .sp-white, .sp-padding, .title-in, .title-in-bg, .hide-small-screen { top: auto !important; 

position:absolute !important; width: 100% !important; max-width:100% !important; bottom: 0 !important; } 

.desc-in-bg { width:100% !important; } 

Den skal ind her:  

 

 

Width bør sættes til 100%: 

 

  



Indsæt slideshow 

For at indsætte dit slideshow skal du bruge den såkaldte shortcode og indsætte den det ønskede sted i din 

tekst. Shortcode kan findes både i slideshow oversigten og når du redigerer de enkelte slideshows. 

 

 

 

  



Lås fortællingen 
I har mulighed for at ”låse” fortællingen ved at indsætte en bestemt shortcode i teksten på jeres fortælling.  

Indsæt dette i toppen af jeres tekst: 

[php snippet=2] 

 

HUSK! Artiklen som linker over til fortællingen skal låses i Kodus. 

Kort sagt fungerer det således at kode-stumpen tjekker om man kommer fra en side på jv.dk, hvis ikke 

bliver man redirected til http://redaktion.jv.dk/jvdigital/kun-for-abonnenter/ 

 

 

 

http://redaktion.jv.dk/jvdigital/kun-for-abonnenter/
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