Korleis dele artiklar i Wordpress
I Webløft-prosjektet er det utvikla ein felles norsk artikkeldatabase for bibliotek, som alle med
Wordpress-nettstadar kan dele direkte frå eller legge sine eigne artiklar til. Her får du ei oppskrift på
korleis du gjer det.
Sjekk om Artikkeldatabase er eit val i Styringspanelet på nettstaden din:

Om du ikkje finn Artikkeldatabase i Styringspanelet ditt kan du melde frå til kari.skibenes@vlfk.no så
skal vi ordne det.

Hent innhald frå andre
Klikk på Artikkeldatabase i Styringspanelet. Då kjem du inn i basen. Der finn du ei kronologisk liste
over alt som er delt til basen:

Når du peikar på ein tittel, kjem det opp to val:

Ved å velje Vis, får du sjå artikkelen på nettstaden der den er publisert. Dette kan vere nyttig sidan
det kan skje små endringar når du importerer.
Dersom du klikkar på Subscribe, hentar du artikkelen og publiserer den på nettstaden din.
Etter at du har publisert artikkelen, bør du sjekke korleis den ser ut på nettstaden. (Gå til sida el Vis
nettsted)

Ofte løner det seg å redigere Utdraget som vert vist i artikkeloversikten for at artikkelen skal sjå betre
ut. Dersom det er ingress i originalartikkelen, vil den ikkje bli med.

Ser artikkelen fin ut på nettstaden, treng du ikkje gjere meir ....

... gjer den det ikkje, kan du redigere Utdraget:

Her er (det autogenererte) Utdraget for langt til at det ser bra ut på denne nettstaden. I tillegg hadde
originalartikkelen ein ingress som har forsvunne, slik at utdraget ikkje heng saman.

Ein må redigere Utdraget på ulike måtar avhengig av korleis nettstaden er sett opp. Du finn den
importerte artikkelen under Alle innlegg i Styringspanelet, og redigerer den på same måte som det de
har skrive sjølv.
Når du er inne på artikkelen i redigeringsmodus, finn du Utdrag anten under Dokument i høgre spalte,
eller langt ned på sida, under sjølve artikkelen.

Del innhaldet ditt med andre
Om du skriv eit innlegg du vil dele med andre, gjer du det på same måte som du skriv eit innlegg på
eigen nettstad.
Den einaste skilnaden er at du må krysse av for Del denne artikkelen i høgre spalte i
redigeringsbiletet. Når du no klikkar på Oppdater-knappen vert innlegget din lagra i
Artikkeldatabasen.

Merk deg det som står om Copyright. Du skal aldri publisere andre sin tekst som din eigen, eller
legge ut bilete du ikkje har rett til å publisere. Ver også merksam på at du må innhente samtykke frå
vaksne du tek bilete av, eller frå føresette til barn du fotograferer.

