STEGBESKRIVNING - MOBIL

Installera Wordpress app
1. Gå till App store (Iphone) eller Google Play
(Smartphone)
2. Sök på ordet Wordpress
3. Välj Wordpress appen och installera den

Logga in på appen
1. Öppna upp Wordpress appen
2. Klicka på länken i nedre delen som säger: Lägg till
egeninstallerad webbplats
3. Du får nu tre textrutor att fylla i
a) Skriv in användarnamnet
b) Skriv in lösenordet
c) Skriv in webbadressen:
http://www.krukmakarenshus.org
4. Klicka på Logga in

5. Klicka på pilen vid Krukmakarens Hus för att komma
åt admin-sidorna

Redigera en sida
1. Välj Sidor

2. Sidan du får upp innehåller alla sidor som finns på
sajten.
3. Välj den sida du ska göra ändring på genom att klicka
på namnet.
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4. Scrolla i textrutan tills du kommer till platsen där du
ska göra en ändring och klicka då i texten.
5. Tangentbordet öppnar upp sig för att du ska kunna
skriva.
6. När du är klar klicka på den blåa ikonen för att
stänga tangentbordet.

7. När tangentbordet försvinner så blir knappen
Uppdatera synlig(övre högra hörnet) och du kan nu
trycka på den för att spara och uppdatera dina
ändringar
8. När det sparats hamnar du på sidan med listan på
alla sidor. Du kan nu välja att
a) ändra en annan sida
b) trycka Tillbaka för att komma till startsidan
c) stänga av appen
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Skapa nytt inlägg
1. Välj Inlägg

2. Sidan du får upp innehåller alla inlägg som finns på
sajten.
3. Klicka på plusset i övre högra hörnet eller på pluspennan i nedre högra hörnet för att skapa ett nytt
inlägg.
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4. Klicka i rubrik-rutan för att skriva in rubriken
5. Tangentbordet öppnar upp sig för att du ska kunna
skriva.
6. Klicka sedan i innehålls-delen för att skriva ditt
inlägg.

7. När du är klar klicka på den blåa ikonen för att
stänga tangentbordet
8. Klicka på Alternativ-länken nederst på sidan

9. På alternativ-sidan så väljer du Kategorier

5

Viktigt!
10. Du får nu upp sidan där du väljer vilken kategori
inlägget handlar om:
Aktuellt – för nyheter
Kalender – för kårprogrammet
Blog – Ankis blogg
11. Klicka sedan på Alternativ-knappen för att gå
tillbaka
12. Klicka på Tillbaka-knappen för att komma till ditt
nya inlägg

Obs! Om du gör ett inlägg för kalendern
13. Du måste välja datum vilket du gör på Alternativsidan. Du trycker på Publicera Direkt >
14. Du får då upp en rullista där du väljer datum och tid
och sedan trycker du på Klar
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15. Nu kan du klicka på Publicera-knappen.
16. När det sparats hamnar du på sidan med listan på
alla inlägg. Du kan nu välja att
a) göra ytterligare inlägg
b) trycka Tillbaka för att komma till startsidan
c) stänga av appen
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