
  

Odd Fellow Webadministrasjon

En innføring og råd 
for et bedre nettsted for din Loge/Leir



  

Krav til DEG som nettansvarlig

● Du bør ha kunnskap om/være:
● Generelt om din PC og kraften i den (tastebruk)
● Forstå filstrukturer/kartotekbygging på din PC
● Klipp ut, kopier, og lim inn (CTRL+X, +C, og +V)
● Alt +Tab for å skifte vinduer
● Bruk av tekstbehandling, pres.program, etc.
● Forståelse av Internett
● Språklig god, og ha innsyn i etikk/livssyn i IOOF



  

Bruk av Core Publish

● Et GENERELT publiseringsverktøy for Internett
● Ikke fullt ut WYSIWYG

(What You See Is What You Get)
● Begrensninger i forh.visning, bildeformat, m.m.
● Krever en del arbeid å sette seg inn i det.
● Omfattende: Kun deler er relevante for oss.
● Gjør det enkelt for deg selv.



  

Grunnleggende for alle

Alle Loger/Leire SKAL ha, i forhåndsbestemt 
format og rekkefølge:

● Toppmeny (sentral logeinfo)
● Om Logen (logens historie, f.eks))
● Kalender (Ajour)
● Loge Info (all annen gen.info om logen)
● Arkiv
● Internarkiv



  

Målgrupper for nettsiden:

● Brødre/søstre i din egen Loge/Leir
● Brødre/søstre i andre Loger/Leire
● Besøkende utenbys fra
● Verden «der ute»
● Faddere
● POTENSIELLE NYE BRØDRE/SØSTRE.
● Andre?



  

Design (1): Kategorier, 
underkategorier og artikler

● Kategori = Menypunkt på høyre side
● Underkategori = Underliggende menypunkt
● Artikkel = Innholdet i menypunktet. MÅ knyttes 

til (under)kategori.
● En artikkel (du kan ha flere artikler) må settes 

som Hovedartikkel (Klikk på valg til høyre for 
artikkelen)



  

Design (2): Multimedia arkiv

● For å laste opp bilder, PDF-filer, video, etc.
● Toppmappe = Din loge
● Lag undermapper: Logeavisen, Bilder, etc. 
● Dette er nå din Loge/Leirs «personlige» arkiv



  

Redigering av artikler (1)

● Veldig omfattende struktur...
● Bruk kun Tittel, Ingress (hvis std. logo e.l.) og 

Tekst/Body.
● VIKTIG: Kategoriens navn blir menypunkt, 

artikkelens overskrift blir headingen på 
nettsiden.

● Gjør det enkelt
● Bilder: Bruk bildeknappen og last opp nytt, eller 

hent eksisterende fra multimedia arkivet ditt



  

Redigering av artikler (2)

● Bilder: Et antall faste størrelser (Tips: Kan 
endres ved å trekke i et hjørne...)

● Lenker: Interne og eksterne, til bilder, lokalt, 
multimedia arkiv, og ut til andre nettsteder

● Lenker ut til andre: Åpne i nytt vindu. Internt i 
IOOF: Samme vindu. (Hvorfor? For å holde 
fokus)

● Skriv generisk tekst: F.eks. vaktlister: PDF!
● Bruk tabeller når det passer
● Husk Publiser-knappen...



  

Enkelt å utvide med f.eks:

● Meny for ettermøter (Nyttig for våre og besøk)
● Nettavis (Info til alle våre medlemmer/andre)
● Kart/adkomst (for besøkende)
● Ref. sidene til Loge 19 Thule for ideer
● «Stjel» ideer, kopier tekst, bilder m.m. fra Thule
● Hvordan hente tekst, bilder, etc. fra andre?
● Vær obs. på Copyright...



  

Webdesign tips (1)

● Standard tekstformat er bestemt sentralt. Bruk.
● Bruk rikelig med avsnitt: Nett er IKKE papir!
● Unngå mange ulike fonter; amatørmessig preg
● Unngå tekstfarger: Svart på hvitt er fortsatt best
● HJELP leseren, med lenker, forklaringer, etc.
● «Snakk» et språk i tråd med vår Ordens verdier



  

Webdesign tips (2)

● Lag sidene generiske: Null vedlikehold
● Vaktlister etc.: Bruk PDF med lenke til den
● Bruk lenker til å forbedre navigering



  

Webdesign tips (3)

● Etikk/Estetikk: Sørg for at nettsiden etisk og 
estetisk harmonerer med Ordenens etikk og 
seriøsitet

● HUSK: DU skaper et inntrykk av DIN Loge/Leir 

og VÅR Orden overfor utenverdenen: 

Vær seriøs: Lag et nettsted dere er stolte av.



  

Hvordan lage en Nettavis for din 
Loge/Leir (1)

● Begynn med et vanlig tekstdokument
● Sett opp en mal for heading etc. (segl, osv.)
● IKKE bruk avis-kolonner. På nettet leser vi 

ovenfra og ned.
● Husk stavekontroll og språkbruk
● Når ferdig, produser en PDF-fil. Tips: Bruk 

www.openoffice.org og velg «Lagre som PDF»
● Last opp filen til multimedia arkivet: Det er alt!

http://www.openoffice.org/


  

Hvordan lage en Nettavis for din 
Loge/Leir (2)

● I Core Publish; Opprettt underkategori (f.eks. 
«Webposten»). Dette blir menypunktet

● Opprett artikkelen «Webposten: Logens 
medlemsblad for nettfolk» i underkategorien

● Evt. «Stjel» tekst, layout, ideer, etc. fra Thule
● Legg inn ny linje i artikkelen for hver utgave: 

Merk teksten og lag lenke til opplastet PDF-fil i 
multimedia arkivet.

● Lagre og avslutt: Ny utgave er publisert.
● Send epost til alle medlemmene om ny utgave



  

Andre ideer til egne menypunkter

● Kart/Adkomst for utenbys besøkende
● Værvarsel for møtedagen
● Logens historie
● Info for potensielle nye medlemmmer
● Etikk og verdier: Både for nye og eksisterende
● Litt om å øke verdien av nettsiden: Forklarende 

lenker til omverdenen. Bruk med omtanke...



  

Det var alt...

Lykke til med din Loge/Leir sin nyehjemmeside! 


	Lysbilde 1
	Lysbilde 2
	Lysbilde 3
	Lysbilde 4
	Lysbilde 5
	Lysbilde 6
	Lysbilde 7
	Lysbilde 8
	Lysbilde 9
	Lysbilde 10
	Lysbilde 11
	Lysbilde 12
	Lysbilde 13
	Lysbilde 14
	Lysbilde 15
	Lysbilde 16
	Lysbilde 17

