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9. Arv av puffar och genvägar i högerspalten
Puffarna som ofta listas i högerspalten kan ärvas från sidor som ligger högre upp i strukturen. I denna guide går vi
igenom:

Videoguide
Puffarna från startsidan ärvs av undersidorna
Ta bort arvet
Spapa en ny puff för "Om oss" och alla undersidor till Om oss
Övningsuppgifter

Videoguide

Puffarna från startsidan ärvs av undersidorna

Om du har följt denna lathund och gjort tidigare övningar har du skapat puffar och genvägar i högerspalten på startsidan.
Om du navigerar dig till "Om oss" kommer du att se att puffarna som du skapade på startsidan visas på denna sida också.
Faktum är att i Polopoly ärvs puffarna som man skapat i högerspalten på en sida till alla sidans undersidor. Ofta lägger
man dock in speciella puffar på startsidan och då vill man inte att de ska ärvas neråt i hierarkin. Därför ska vi i denna
guide lära oss hur man tar bort arvet från startsidan och skapar ny puffar för undersidorna.

Ta bort arvet

Öppna och redigera Om oss>Startsida>Huvudyta
Sätt Högerspalt> .Arv>Ärv inte
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Öppna och redigera Om oss>Startsida>Toppyta
Sätt Målgruppsyta> .Arv>Ärv inte

Förhandsgranska. Som du kan se är din högerspalt nu helt tom!

Spara och visa

Spapa en ny puff för "Om oss" och alla undersidor till Om oss
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Nu ska vi skapa en ny puff för ingångssidan "Om oss" och vi vill att denna puff ska ärvas till alla undersidor under "Om
oss". I Polopoly ärvs puffarna neråt i hierarkin per automatik, och därför behöver vi bara skapa en puff på sidan Om oss:

Öppna och redigera Om oss>Startsida>Huvudyta
Under Högerspalt skapa en ny Puff/teaser

##
Titel="Om oss puff"

Visa teaser-titel="False"
Visa länktext=False
Skriv in en text med din besöksadress, expeditionsadress, postadress och Studentexpeditionens öppettider
(här har vi inspirerats av www.ling.su.se)
Stil på teaser=3, Bakgrundsfärg
Färgval= Universitetsblå
Infoga
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3.  Förhandsgranska. Vi har nu en puff med kontaktuppgifter på alla sidor under fliken Om oss!
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Spara och visa

Övningsuppgifter

På sajten, navigera till sidan Om oss och kontrollera att målgruppsmenyn och innehållet i högerspalten från
startsidan syns även här
Notera att även undersidorna till Om oss har startsidans högerspalt
I redaktörsgränssnittet, stäng av arvet av av både målgruppsytan och högerspalten på Om oss
Se på utsidan att det nu är tomt i målgruppsytan och högerspalten på Om oss (innehållet i mittspalten/löpsedeln
kommer att ha flyttat sig uppåt eftersom toppytan är helt tom)
Titta på en undersida till Om oss och notera att det är tomt där också
Skapa en ny puff/teaser i högerspalten på Om oss
Notera att puff/teasern ärvs ner och visas på undersidorna till Om oss så länge vi inte går in på respektive
undersida och stänger av arvet även där.


