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Del 1
Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg, 
Smelink WEB4 - Editor 2!

Denna guide ger dig en snabb överblick på hur du loggar in i uppdateringsverktyget och kommer igång med 
redigeringen av din hemsida. Vill du ha mer detaljerad hjälp med specifika delar har du tillgång till hjälp & tips i
uppdateringsverktyget eller vår kundcentersida www.smelink.se/kundcenter.html

Logga in

Du loggar in i uppdaterings-
verktyget via vår hemsida, 
www.smelink.se

Saknar du inloggningsuppgifter så 
kan du enkelt beställa dem till din 
e-postadress genom att klicka på 
länken ”Har du glömt ditt lösenord?”

I denna vy ser du ditt kund-
nummer. Ha det till hands 
när du tar kontakt med oss
1. Via menyn ”Redigera din sida” 

uppdaterar du innehållet på 

2. Via menyn "Start" hittar du en 
introduktionsfilm som med ord 
och bild beskriver hur du arbetar 
med din hemsida.

3. Via menyn ”Din information” ändrar 
du din kundinformation

Längst till höger ser du statistik 
över dina tio mest besökta sidor.!
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hemsidan



Del 2
I samband med uppbyggnaden av hemsidan har vi 
byggt upp tio av dina sidor. Vi vill nu visa hur enkelt 
du bygger vidare på din hemsida genom att kopiera 
en existerande struktur.

 

Skapa ny sida

Högerklicka på den menyn vars struktur du vill kopiera och välj Kopiera -> Kopiera Sida. 
En ny sida läggs till i ditt hemsidespaket, längst ner i strukturen. Du kan nu enkelt byta 
bild- och textinnehållet utan att behöva börja bygga upp hela strukturen. Du byter namn 
på sidan genom att högerklicka på menyn och väljer "Byt namn". 

När sidan är klar aktivera du den genom att högerklicka på sidan och väljer "Aktivera Sida". 
En ny sida har därmed skapats för ditt hemsidespaket.



Del 3
I samband med uppbyggnaden av din hemsida så tar 
vi fram en design för hur texterna ska se ut på din 
hemsida. 

Redigera text

Dubbelklicka på det textstycke du 
vill editera eller klicka på knappen 
"Redigera text". Ett fönster 
öppnas där du enkelt ersätter/för 
in din nya information.

Menyn "Hjälp" ger dig snabb 
information av vilka justeringar du 
kan göra i objektet.

! Vill du ändra textens storlek eller 
typsnitt, ta kontakt med kundcentret.
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Lägg till ett nytt textobjekt/Sätta en underrubrik

 

Redigera text

Välj det grundobjekt som du vill 
lägga till på sidan och dra det till 
önskad plats. Du flyttar objektet 
genom drag & släpp teknik.

Grundobjektet "Rubrik" lägger du 
till då du vill ha en underrubrik. 
Välja att "Redigera rubrik" för att 
välja vilken storlek du vill ha på 
rubriken. Du kan välja mellan 6 
olika rubrik storlekar.

! Vill du ändra textens storlek eller 
typsnitt, ta kontakt med kundcentret.

!
Välj grundobjektet "Textstycke" när du ska 
lägga till ett nytt stycke stället för att slå ett 
enter-slag i ett befintligt objekt. 

Du tjänar på detta i längden då du enkelt vill 
kunna lägga till en bild jämte ett textobjekt, 
mitt på sidan, utan att den hamnar jämte det 
översta stycket.

OBS!



Del 3
Ta bort text

 

Redigera text

Du tar bort hela stycket genom att 
radera textobjektet. Klicka på 
knappen "Radera" och objektet 
tas bort från sidan. Vill du enbart 
ta bort enstaka ord, dubbelklicka i 
textobjektet och ett fönster 
öppnas. Du markera det ordet du 
vill ta bort och väljer Delete på 
tangentbordet.

Dina editeringar sparas via 
automatik i uppdateringsverkty-
get. Du behöver därmed inte vara 
rädd för att någon editering går 
förlorad. När du är nöjd med din 
editering och är redo för att publi-
cera ändringen klickar du på 
ikonen "Publicera sida".



Del 4
Infoga bilder på din hemsida. Du behöver inte tänka 
på att redigera bilden innan du laddar upp den till 
hemsidan. Verktyget ser till att din bild blir 
anpassad i rätt storlek via automatik.

 

Infoga bild

Välj följande objekt när du vill 
infoga en bild över eller under ett 
textobjekt. Du flyttar objektet 
genom drag & släpp teknik. Fyller 
inte bilden hela objektets bredd så 
beror det på att bilden inte har de 
proportionella förutsättningarna. 
En bild bibehåller alltid sina 
proportioner för att du inte ska få 
en förvanskad bild på din hem-
sida. 

Dra i bildens hörna för att släppa 
vid önskad storlek. Först när du 
klicka på knappen "Spara 
ändring" har du sparat bildens 
storlek för sidan. det är dock inget 
som hindra att du ändra bilden 
fram och tillbaka tills du känner 
dig nöjd.

Ändra bildens storlek
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Ersätta befintlig bild

 

Infoga bild

Klicka på knappen "Inställningar" 
och välj "Bläddra" för att ladda 
upp en ny bild. Klicka på knappen 
"Spara & Stäng" och din bild har 
ersatts med den nya bilden.

Menyn "Hjälp" ger dig snabb 
information av vilka justeringar du 
kan göra i objektet.

Klicka på knappen "Redigera bild" 
och du kommer till vårt bildbehan-
dlingsprogram. Här kan du välja 
att beskära bilden, ändra bildens 
storlek, spegla en bild vertikal 
eller horisontellt, göra bilden 
svart/vit, rotera bilden eller lägga 
till effekter på bilden. När du är 
nöjd med din redigering klickar du 
på knappen "Spara".

Redigera bild
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Bild jämte text

 

Infoga bild

Har du redan ett textobjekt som 
du vill komplettera med en bild så 
klickar du på knappen "Lägg till 
bild". Vill du justera bilden till 
höger eller vänster om texten 
ändra först bildens storlek, se 
tidigare avsnitt, för att sedan gå in 
på bildinställningar där du posi-
tionera bilden till höger eller 
vänster.

Vill du lägga till ett textstycke med 
bild väljer du grundobjekt efter 
önskad positionering av bilden. 
När objeketet är på plats editera 
du text och bild enligt önskemål.

Klicka på knappen "Inställningar" 
vid bildobjektet. Välj menyn 
"Bildinställningar" och välj önskad 
effekt vid klicka på bild. “Spara” 
och stäng för att spara editerin-
gen.

Gör bilden klickbar,  från liten till stor bild

Många fler funktioner finns att välja för dina bilder men vi börjar här 
för att det inte ska bli för mycket information från första början. Du 
är alltid välkommen att ringa vårt kundcenter då du vill ha vägledn-
ing i din redigering. Ingen fråga är för liten/stor.

! I menyn "Hjälp" ger dig snabb information 
av vilka justeringar du kan göra i objektet.
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Redigera menyn på din hemsida. Du kan enkelt byta 
namn och ordning på dina menyer på din hemsida. 
Menyerna ser du till vänster under "Redigera din sida". 

Infoga bild

Vill du byta namn på en meny så 
klickar du på ikonen "Sidinställn-
ingar" eller högerklickar på 
menyn och väljer "Byt namn." 
Skriv in det önskade namnet och 
slå Enter på tangentbordet för att 
spara ändringen.
Du kan välja alternativ som "Lägg 
till sida", radera eller aktivera, 
deaktivera sida. För att placera 
ordningen av sidorna tillämpar du 
tekniken dra & släpp.

Genom att klicka på ikonen sidinställningar ovanför menyerna så få 
du upp en fönster där du kan fylla i sökord i titeln och lägga en 
beskrivning för den sidan du har markerad. En åtgärd som gör din 
hemsida sökbar via sökmotorer som exempelvis Google.

Fullständig guide över detta finner du på vår hemsida 
www.smelink.se/kundcenter.html - Fem tips för  Googleoptimering. 
Väl värd sin läsning!

!Lägg till sökord i titeln och beskrivning för en sida 
- Gör sidan sökbar för Google.
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Backup funktion finns tillgänglig för varje sida i ditt 
hemsidespaket. Vi vill att du ska känna dig trygg med din 
redigering och inte känna oro för att testa olika saker. 
Skulle en redigering misslyckas kan du återställa sidan 
till ett tidigare läge.

 

Backup

Högerklicka på den sida du vill återställa till ett tidigare läge och välj "Backup". 
Observera att du kommer till en ny vy, ej under menyn "Redigera din sida". 
Genom att dra i tidslinjen i bottnen av din sida ser du tidigare skepnader av din 
sida. Välj önskat läge och klicka på knappen "Återställ denna backup". 

Visar inte tidslinjen den version som du önskar ställa tillbaka sidan till, ser du 
andra tidsperspektiv i dropdownlisten till vänster. Här kan du rent generellt 
ställa tillbaka en sida till hur den såg ut vid första tillfället då vi byggde upp 
sidan.

Fortsätt din redigering av sidan genom att klicka på menyn "Redigera din sida". 
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Nu är det bara att sätta igång!
Du har nu tagit del av de väsentligaste delarna för att kunna redigera din 
hemsida. Behöver du mer hjälp finns det ett Hjälpavsnitt i varje redigeringssteg 
eller så ta du kontakt med vår kundcenter för att få vägledning.

Lycka till med din nya hemsida!

 

Mer information


