Hemsida – Arbetsrum
Skapa arbetsrumslista
För att kunna skapa en arbetsrumslista så markerar du i navigeringsfönstret där den nya sidan ska
ligga. Klicka på menyknappen till höger om sidnamnet och sedan på ”Ny sida”.

Klicka på boxen ”Arbetsrumslista” och namnge arbetsrumslistan.

Skapa arbetsrum
För att kunna skapa arbetsrum måste först en arbetsrumslista skapas. Det är endast under denna
lista som arbetsrum kan skapas.
Markera arbetsrumslistan i navigeringsfönstret och klicka på menyknappen till höger om sidnamnet
och sedan på ”Ny sida”.

I rullistan väljer du sedan vilket typ av arbetsrum du önskar skapa. Namnge därefter arbetsrummet
och klicka på ”Skapa.

De olika arbetsrumstyperna som finns är lagsida, gruppsida, personlig sida och sida för ett
arrangemang.
Lagsida:
Skapa en sida för ett eller flera lag. Vill man samla två lag under en sida går det också bra. Lagsidor
innehåller följande typer av sidor från start:








Nyhetslista
Kalender
Serier och resultat (endast om ert SF valt att administrera serier och resultat via det system
som Svensk Idrott tillhandahåller).
Bilder
Dokument
Gästbok
Truppen

Gruppsida:
Skapa en sida för en grupp i föreningen, t.ex. kan en dansgrupp eller varför inte låta styrelsen i
föreningen få en egen sida. Gruppsidor innehåller följande typer av sidor från start:







Nyhetslista
Kalender
Bilder
Dokument
Gästbok
Medlemslista

Personlig sida:
Skapa en personlig sida för en aktiv som ni vill lyfta fram i föreningen. Personliga sidor innehåller
följande typer av sidor från start:







Nyhetslista
Kalender
Bilder
Dokument
Gästbok
Personliga kontaktuppgifter

Sid för ett arrangemang:
Skapa en sida för ett speciellt arrangemang ni ska ha i er förening. Det kan vara för en tävling,
turnering eller en cup av något slag. Arrangemangssidor innehåller följande typer av sidor från start:






Nyhetslista
Kalender
Bilder
Dokument
Gästbok

Ta bort arbetsrum
För att radera ett arbetsrum kontakta IdrottOnline-supporten via support@idrottonline.se. Uppge
namn på arbetsrummet och sid-id. Se till att ha töm alla mappar på bilder samt dokument innan
begäran utförs. Ett arbetsrum som tas bort kan inte återställas.

Lägg till personer i arbetsrum
För att lägga till en person i arbetsrummet, gå in i administrationsmodulen, klicka därefter på
”Grupper”. Sök fram arbetsrummet som personen ska läggas till i och klicka dig in på denna.
Lägg därefter till personer i arbetsrummet under ”Lägg till person”. Detta gör du genom att först söka
fram medlemmarna och sedan markerar dem som du vill lägga till i gruppen. Därefter klickar du på
”Lägg till personer i grupp”. Klicka därefter på ”Spara”, då kommer personerna läggas till i
arbetsrummet och synas under ”Medlemmar”.

Utövaregenskaper
För att ändra/lägga till utövaregenskaper, gå in i administrationsmodulen, klicka därefter på
”Grupper”. Sök fram arbetsrummet och klicka på ”Medlemmar” när du står i redigerarläge för
gruppen. Klicka på ”Visa Positioner”-knappen. Här kan du nu ändra/lägga till position och
tröjnummer genom att ändra i rullistan som kommer fram när du klickar på fältet efter spelarens
namn.

Om personen har några roller tillsatta så finns dessa listade under fliken ”Övriga”. Vill du att dessa
eller någon av dessa ska synas utåt på trupp-/gruppsidan så markerar du dessa här.
Observera att fältet för att lägga till ett tröjnummer endast går att administrera först när position har
valts och sparas. Glöm inte att spara när önskade förändringar är genomförda.

Trupp-/Gruppsida
För att lägga till deltagare i en trupp-/gruppsida så behöver man stå under ”Alla egenskaper” och
sedan klicka på ”Utövare”. Bestäm vilken information som ska synas på sidan genom att klicka i
rutorna framför respektive alternativ.

Klicka på knappen ”Klicka på knappen för att redigera” för att redigera utövarna.

Här ser du nu de personer som tidigare under ”Administration” fått rollen utövare. Vill du inte att
någon av dessa personer ska synas på trupp-/gruppsidan så gäller drag and drop-funktionen. Ta tag i
den personen som inte ska visas och håll ner muspekaren. Dra namnfältet till högerrutan ”Visas ej på
sidan” och släpp.
Är det fler personer som ska vara listade i truppen/gruppen men som inte utövar idrotten så finns de
med under fliken ”Övriga”. Börja med att skriva in önskad rubrik. Därefter gäller samma princip för
att flytta personer som under ”Deltagare”, genom drag and drop-funktionen.

Begränsad åtkomst
Som standard så är åtkomsten till ett arbetsrum ”Tillgänglig för alla”. Skulle man däremot vilja
begränsa åtkomsten till ett arbetsrum behöver man logga in på hemsidan, klicka sig in i redigeraläget,
välja arbetsrummet det gäller i strukturen i navigeringsfönstret och sedan klicka sig in under ”Alla
egenskaper”. Där väljer man sedan fliken ”Innehåll” och sedan vid ”Begränsa åtkomst” så kan man
ändra åtkomsten till arbetsrummet. Där kan man välja mellan ”Tillgänglig för alla”, ”Endast
medlemmar i förening” eller ”Endast medlemmar i arbetsrum” i en rullista.
Standard inställningen är som sagt ”Tillgänglig för alla” och är det den åtkomsten man vill att
arbetsrummet ska ha så behöver man inte gå in och göra några ändringar.

