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Quick Guides 

Log på A*web 

• Åbn Internet Explorer og indtast adressen www.dit-webnavn.dk/webadmin. 

• Indtast dit brugernavn og din adgangskode 

• Tryk Enter 

Opret hovedoverskrift 

• Vælg Håndter overskrifter 

• Vælg Opret hoved link 

• Indtast overskriften og vælg Gem 

Ret hovedoverskrift 

• Vælg Håndter overskrifter 

• Udfor overskriften klikker du på  

• Indtast overskriften og vælg Gem 

Slet hovedoverskrift 

• Vælg Håndter overskrifter 

• Udfor overskriften klikker du på  

• Vælg Ja for at slette 

Opret underoverskrift 

• Vælg Håndter filer 

• Ved den overskrift du vil oprette underoverskriften, vælger du  

• Indtast underoverskriften og vælg Gem 

Ret underoverskrift 

• Vælg Håndter filer 

• Udfor underoverskriften klikker du på  

• Indtast underoverskriften og vælg Gem 

Slet underoverskrift 

• Vælg Håndter filer 

• Udfor underoverskriften klikker du på  

• Vælg Ja for at slette 
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Opret Webside med underoverskrift 

• Vælg Håndter filer 

• Klik på linken af den underoverskrift webside skal ligge på 

Hvis undersiden er oprettet se Ret Webside med underoverskrift 

• Hvis det er en ny side indtaster du en overskrift i feltet Sidens overskrift 

• Indtast sidens indhold i det store felt nedenunder 

• Tryk på Gem 

Ret Webside med underoverskrift 

• Vælg Håndter filer 

• Klik på linken af den underoverskrift webside skal ligge på 

• Klik på  

• Ret feltet Sidens overskrift 

• Indtast sidens indhold i det store felt nedenunder 

• Tryk på Gem 

Opret Webside uden underoverskrift 

• Vælg Håndter enkeltsider eller klik på  (der åbnes et nyt vindue) 

Hvis der ikke er oprettet enkeltsider før 

• Indtast den overskrift i feltet Sidens overskrift 

• Indtast sidens indhold i det store felt nedenunder 

• Tryk på Gem 

Hvis der er oprettet enkeltsider før 

• Klik på Opret ny enkelt side 

• Indtast den overskrift i feltet Sidens overskrift 

• Indtast sidens indhold i det store felt nedenunder 

• Tryk på Gem 

Ret Webside uden underoverskrift 

• Vælg Håndter enkeltsider eller klik på  (der åbnes et nyt vindue) 

• Udfor enkeltsiden klikker du på  

• Indtast den overskrift i feltet Sidens overskrift 

• Indtast sidens indhold i det store felt nedenunder 

• Tryk på Gem 
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Slet Webside uden underoverskrift 

• Vælg Håndter enkeltsider eller klik på  (der åbnes et nyt vindue) 

• Udfor enkeltsiden klikker du på  

• Vælg Ja for at slette 

Link fra en side til en anden 

Siden hvor linken skal føre hen 

• Klik på linken Kopier sidens link.  

Siden hvor linken skal starte fra 

• Vælg  for at redigere siden. 

• Indtast en tekst der skal være link og marker teksten op. 

• Vælg knappen  opret/rediger hyperlink.  

• Vælg enten højremuseknap, sæt ind eller CTRL V for at sætte linken ind. 

• Tryk på OK. Linken er nu sat ind.  

• Tryk på Gem for at gemme ændringerne på siden. 

Link til en internetside 

• Kopier adressen fra den internet side, du ønsker at linke til 

Siden hvor linken skal starte fra 

• Vælg  for at redigere siden. 

• Indtast en tekst der skal være link og marker teksten op. 

• Vælg knappen  opret/rediger hyperlink.  

• Vælg enten højremuseknap, sæt ind eller CTRL V for at sætte linken ind. 

• Tryk på OK. Linken er nu sat ind.  

• Tryk på Gem for at gemme ændringerne på siden. 

 

 

 


