
Opret en ny side 
Nb. Husk først at log ind til administrationsdelen. 

1.  

Alle hjemmesidens sider er placeret 

i menustrukturen i venstre side af 

skærmen. 

Hvis en side har tilhørende 

undersider vises disse ved klik på 

det lille kryds ud fra den enkelte 

side. 

 

 

 
 

For at oprette en ny side skal du 

klikke på knappen ”Ny side”. 
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1.  Giv siden et navn.   

 

Sidens navn vises i 

menuen. Både i 

administrationsdelen  

og ude på hjemmesiden. 

 

 

 

2.  Klik på 

fanebladet ”Meta”. 

 

 

 
NB. Du kan altid trykke på knappen 

”Hjælp” hvis du ønsker forklaringer 

til det sted hvor du pt.befinder dig i 

administrationsdelen.  
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1. Giv siden en titel. 

 

2. Lav en beskrivelse 

af siden. 

 

3. Skriv nogle 

nøgleord til siden 

4. Klik på knappen 

”Gem og luk” 

. 

 
Tip. Du kan her knytte titel, beskrivelse og nøgleord (metatags) til den pågældende side. Metatags 

benyttes i nogen udstrækning af søgemaskiner til at indeksere websider efter emne eller område. 

Metatags kan således være medvirkende til at få dine sider placeret bedre i søgninger på emner 

der matcher de metatags, som du har defineret på dine sider. 

 

NB. Hvis du ikke giver din side metatags så vil siden fungere alligevel. Men oftest er det en god ide 

at benytte metatags på sine sider. 

 

Vær opmærksom på at Google, pr. 2008, ikke længere anvender nøgleord til at rangere 

hjemmesider. Titel og Beskrivelse er dog stadigvæk vigtige. 
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Du har nu oprettet en tom side uden indhold.  

 

Siden Boligudlejning er nu placeret nederst i 

menustrukturen i venstre side af skærmen. 

 

NB. Ønsker du at ændre din sides placering i 

menustrukturen, så kan du benytte knappen 

Sorter.  

Læs evt. manualerne Sorter sider og Flyt sider 

for at lære hvordan du kan ændre 

placeringerne af dine sider i menustrukturen.  

 


