
Indsæt tekst på en side 
NB. Husk først at log ind til administrationsdelen 

1.  

En side består af et antal afsnit, som 

tilsammen udgør hele siden inklusiv 

overskifter, tekst, billeder og links. 

 

Derfor har du mulighed for at lave et 

eller flere afsnit per side eller underside, 

og hver afsnit kan indeholde tekst, 

billeder og links. På denne måde kan du 

tilføje indhold på dine sider ved at 

oprette nye afsnit. 

 

Vi skal i dette eksempel oprette 

et afsnit og indsætte en tekst på 

siden Boligudlejning. 

Klik på siden ”Boligudlejning”. 
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2.  

 

 

 

 

 

Vi skal nu have oprettet et afsnit hvor i der skal placeres den tekst som 

ønskes på siden Boligudlejning. 

Klik på knappen Nyt afsnit i værktøjslinjen.   

 

 

 

Husk: Du kan altid trykke på 

knappen Hjælp hvis du 

ønsker forklaringer til det 

sted hvor du pt.befinder dig 

i administrationsdelen.  

Her kan du se at siden 

Boligudlejning ikke har 

nogen afsnit tilknyttet i 

nu. Hvis der allerede er 

afsnit tilknyttet siden 

bliver de listet her. 

 

Siden Boligudlejning er 

markeret med fed 

skrift, hvilket indikerer 

at du befinder dig på 

siden. 
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3. 

 

1. Navngiv afsnittet i feltet 

Afsnitsnavn.  

 

For at gøre det lettere at få 

overblik over de forskellige 

afsnit på et senere tidspunkt, 

anbefales der, at der vælges 

et meningsfuldt Afsnitsnavn.  

Afsnitsnavnet bliver kun 

brugt af dig og Dynamicweb 

administrationen til 

håndtering af afsnittene. 

 

I denne manual 

arbejdes der ikke med 

billeder. Derfor bruger 

vi ikke feltet Billede til 

noget nu.  

 

Læs anden manual om 

brugen af billeder. 

2. Tilføj den tekst der skal publiceres på din hjemmeside i 

tekstfeltet, ligesom du gør i andre tekstbehandlingsprogrammer, fx 

Word. 

  

Hvis du lader tekstfeltet stå tomt vil der ikke blive vist tekst i dette 

afsnit på hjemmesiden.  
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4. 

 

 

Du kan redigere teksten ved 

at markere hele eller dele af 

teksten og så klikke på 

ikonerne i værktøjslinjen. 

1. I dette tilfælde bliver 

teksten ”Boligudlejning” 

markeret og Typografi feltet 

bliver sat til overskrift.  

 

 

2. Tryk på knappen 

Gem og luk for at 

gemme ændringerne. 

 

Ønsker du gemme, 

men arbejde videre 

med teksten så kan 

du trykke på knappen 

Gem (så lukker 

afsnittet ikke ned). 
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5. 

 

Der er nu oprettet et afsnit på siden Boligudlejning 

og lagt tekst i afsnittet som vises på hjemmesiden. 

 

Her kan du se det afsnit som blev oprettet. 

 

Hvis der bliver oprette 

flere afsnit til siden 

boligudlejning så 

bliver de vist her 

under hinanden.  

 

De enkelte afsnit 

bliver vist i den række- 

følge de er placeret 

ude på hjemmesiden.  

Ønsker du at se 

teksten og siden 

Boligudlejning, så 

kan du trykke på 

knappen Vis side. 

 

Hvis du ikke ønsker at et afsnit 

bliver vist på hjemmesiden, så 

kan du højre-klikke (højre 

musetast) på det lille grønne 

hak. Der vil så komme en lille 

menu frem hvor du skal vælge 

punktet Udelad. 

Afsnittet vil så ikke blive vist 

på hjemmesiden men stadig 

eksisterer i administrationen. 


