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1. NOTISER

Med tilleggsmodulen Notiser i ITBASE kan du 
publisere nyheter og nyttig informasjon om 
prosjektet eller bedriften. Dette kan for eksempel 
være korte tekster med informasjon du ønsker å 
dele, eller lange artikler med bilder i. Du benytter 
fri redigering i tilleggsmodulen.

I tillegg styrer du selv hvem som skal ha tilgang 
til nyhetene, akkurat som du styrer tilgang til 
andre mapper i ITBASE.

En notisside kan se slik ut:
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2. LEGGE TIL NYHETER

Du lager en ny nyhetsside ved å lage en mappe med mappetype Notiser. 
Dette gjør du ved å høyreklikke på en mappe, velge Ny mappe og sette 
Type til Notiser.

En notismappe kan og bør inneholde flere nyhetssaker. For å legge inn en 
ny notis på siden kan du høyreklikke på notismappen og velge Ny notis, 
eller klikke på  øverst på notissiden. Du får da opp følgende dialog:

Notisboksen er bygget opp akkurat som et annet publiseringsverktøy og er 
enkel å bruke. Du kan velge fra- og til- datoer for å bestemme hvor lenge 
notisen skal være tilgjengelig og legge til en overskrift. Hvis du klikker på 

 til høyre for overskriften får du ekstra valg for å legge til bilde og ekstra 
tekst ved siden av overskriften.

Deretter skriver du en tekst, og eventuelt en ingress for notisen. Her har 
du mulighet til å velge font og størrelse, og legge til bilder og lenker. Hvis 
du velger å skrive en ingress er det denne som vises på notissiden med en 
lenke for å lese hele saken på en egen side.
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3.2 FLYTTE NOTISER

Etter å ha trykket på  øverst på notissiden kan du trykke på  og  på 
hver enkel notis for å flytte den ned og opp i forhold til andre notiser på 
siden. 

3.1 REDIGERE NOTISER

Når du først har trykket på  øverst på notissiden kan du trykke på  
på hver enkel notis for å få opp redigeringsdialogen der du får de samme 
mulighetene til å redigere notisen som du hadde da du laget en ny notis.

3. REDIGERE NOTISSIDEN

Det er mange muligheter for å tilpasse notissiden for å få den slik du 
ønsker. Dersom du klikker på  øverst til høyre på notissiden får du 
muligheter for å redigere, flytte, arkivere og slette notiser.

3.3 ARKIVERE NOTISER

Det er mulig å arkivere notiser når du mener de har ligget lenge nok på 
notissiden. Dette vil man typisk gjøre for å unngå at notissiden blir for stor 
og uoversiktelig. En notis som er arkivert er ikke synlig, men nederst på 
notissiden får du linker til å vise alle notiser som er arkivert i en gitt 
tidsperiode. For å arkivere notiser må du først trykke på  øverst på 
notissiden, og så merker du av den andre boksen fra høyre på notisene 
som du ønsker å arkivere før du trykker på  øverst på notissiden.
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3.4 SLETTE NOTISER

Dersom du ønsker å slette notiser må du først trykke på  øverst på 
notissiden og merke av boksen lengst til høyre på notisene du ønsker å 
arkivere før du trykker på  øverst på siden. Det er ikke mulig å finne 
igjen notiser som er slettet.

3.5 AVANSERTE INNSTILLINGER

Hvis du høyreklikker på notismappen og velger Innstillinger, får du opp 
en dialog hvor du kan sette avanserte innstillinger for notissiden:

Her kan du velge om layouten skal være klassisk, i små fonter, 2 spalter 
eller T spalter. Du kan også velge hvor ofte notisen skal arkiveres og om 
du vil vise signatur eller ikke. I tillegg har du flere valg for notisbredde, 
hvordan du vil vise arkivoversikten, og om du vil ha egen bildemappe og 
kun du får tilgang til bildene, eller delt bildemappe hvor alle i systemet får 
tilgang til bildene.

Under Tekst foran notiser og Tekst etter notiser kan du legge inn 
tekst og bilder som alltid skal vises øverst og nederst på notissiden. Her har 
du alle muligheter til redigering og formatering som du har når du legger 
inn en vanlig nyhetssak. Dette kan være nyttig hvis du for eksempel alltid 
vil ha en link til en nettside liggende øverst: 
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4. KONTAKTINFORMASJON

Ta gjerne kontakt med Infotech AS hvis du har spørsmål eller ønsker til
forbedringer. 

Infotech AS                                                                  
Kanalveien 105A                                                  
5068 Bergen

55 27 00 30                                                                  
support@itbase.no                                            

www.itbase.no

Ellers hvis du vil pynte nyhetssiden med banner eller bilder:


