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4. Referera och avpublicera artiklar
I den här guiden går vi igenom hur man kan återanvända artiklar och referera till dem från flera olika ställen, samt hur
man gör för att ta bort och avpublicera artiklar.

Videoguide
Referera artiklar från flera ställen
Avpublicera en artikel
Övningsuppgifter

Som vi nämnde i introduktionen kan man  Detta gör man genom något som heter återanvända innehållsobjekt. kopiera
 och sedan klistrar man in referensen på ett annat ställe. Om man t.ex. vill ha samma information på flera sidor påreferens

sin sajt kan man skriva en artikel med informationen och sedan kopiera och klistra in referens till artikeln på flera olika
sidor. Om man tar bort alla referenser till en artikel från insidan så kan man ändå fortfarande komma åt den på sajten
(antingen genom söket eller exakt webbadress). För att ta bort eller  en artikel så att ingen besökare kan läsaavpublicera 
den måste man ändra . När man avpublicerar en artikel finns den ändå kvar på insidan och somartikelns tidstillstånd
redaktör kan du gå in publicera artikeln igen. Att helt ta bort ett innehållsobjekt går alltså inte. När du väl har skapat ett
innehållsobjekt, t.ex. en artikel, finns det alltid kvar i systemet!

Videoguide

Referera artiklar från flera ställen

I t.ex. Seminarier>Artiklar kopiera referens till en artikeln genom att klicka på Kopiera till klippboken-knappen

Gå till en annan sida, t.ex. Samverkan>Startsida>Huvudyta>Löpsedel och klistra in referensen till artikeln (OBS!
Kom ihåg att sidan måste vara i redigera-läge för att kunna klistra in)
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Spara
Upprepa för en artikel till
Kolla på utsidan, artikeln finns på flera ställen, men visas i sin helhet på Seminarier. Eftersom vi  artikelnskapade
på sidan Seminarier säger vi att den "hör hemma" eller "bor" på Seminarier, och det är där den visas i sin helhet,
det är dit  leder.referensen
Testa att redigera artikeln och se att ändringarna slår igenom på alla ställen där artikeln finns refererad
OBS! Blanda ej ihop Kopiera referens med knappen Kopiera!

Avpublicera en artikel

Ta bort alla referenser till artikeln (både under Samverkan>Startsida>Huvudyta>Löpsedel och
Seminarier>Startsida>Huvudyta>Löpsedel) genom att klicka på det röda krysset på innehållet.
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Förhandsgranska sajten och se att artiklarna har försvunnit.
Kom ihåg att artiklarna fortfarande är publicerade och alltså går att komma åt ändå! Det kan du testa genom att
skriva in exakta adressen till en artikel. Kopiera artikel-ID:t som du hittar längst till höger på fliken i arbetsytan och
klistra in det i slutet av webbadressen på din förhandsgranskningsvy.

 

Gå in och redigera artikeln, gå till fliken Metadata
Ändra AV-tiden till en tidpunkt som har passerat

Spara
Uppdatera förhandsgranskningen och se att artikeln nu inte går att surfa till 
OBS!  av artikeln kommer fortfarande att fungera.Förhandsgranskningen

Övningsuppgifter

Ta en av artiklarna som du skapat under Seminarier och publicera den på löpsedeln på Utbildning
Ta samma artikel och kopiera in en referens till den på löpsedeln på Om oss
Gå in i artikeln och redigera rubriken
Notera att det "slår igenom" på alla ställen där artikeln finns publicerad (OBS, om du har angett en puffrubrik är det
den som syns när artikeln ligger i en lista tillsammans med andra artiklar)
Gå in i artikeln och ändra Tidstillståndet. Sätt PÅ-tiden till 5 minuter fram i tiden. Sätt AV-tiden till 10 minuter fram
i tiden.

Kontrollera att artikeln inte syns på sajten (OBS, den kommer fortfarande gå att förhandsgranska, så
förhandsgranska  där artikeln finns, inte själva )sidan artikeln
Efter fem minuter, uppdatera förhandsgranskningen/sajten och se att artikeln nu är publicerad på alla
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löpsedlar där den finns refererad
Efter ytterligare fem minuter, uppdatera igen och se att artikeln återigen är borta från sajten.


