
1. Polopoly och webbpublicering på SU
Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör
vid Stockholms universitet. Här går vi igenom viktiga begrepp. Du kommer bland annat att få en introduktion till 

 som används (designen på de olika sidorna) och till de  som utgör byggstenarna för din sajt.sidlayouterna innehållsobjekt
Vi tittar på:

Videoguide
Sidlayouter
Sajtstruktur
Innehållsobjekt
Redaktörsgränssnittet
Övningsuppgifter

Vad är Polopoly?
Polopoly är ett webbpubliceringsverktyg som gör det enkelt att skapa webbsidor och lägga till innehåll på webben. Polopoly
bygger också upp mallen som formaterar innehållet på webben: Layout, färger, former och teckensnitt sätts av Polopoly.

Hur kommer jag åt det?
Du loggar in på din sajt med ditt SU-användarnamn och lösenord på:

Utbildningsmiljö 1 https://pp-redtest-admin.it.su.se/polopoly/
Utbildningsmiljö 2 https://pp-edu-admin.it.su.se/polopoly/
Skarpa miljön https://pp-prod-admin.it.su.se/polopoly/

Viktiga tips:

Använd webbläsaren Mozilla Firefox, där fungerar Polopoly allra bäst. Vissa funktioner fungerar inte i andra
webbläsare.
Använd ej ”Back/Forward”-knapparna i webbläsaren eftersom Polopoly då kan låsa sig. Navigera istället genom
Navigerings- och Arbetsytan.

Videoguide

Sidlayouter

Din sajt byggs upp av olika sidor. Sidorna kan ha olika layout, olika struktur. Varje layout byggs upp av ett antal "ytor".
Ytornas placering skiljer sig åt mellan de olika sidlayouterna. Några ytor är desamma för alla sidor, denna grundlayout
beskrivs i bilden nedan.

https://pp-redtest-admin.it.su.se/polopoly/
https://pp-edu-admin.it.su.se/polopoly/
https://pp-prod-admin.it.su.se/polopoly/


De sidlayouter som används är:

Startsida A
Startsida B
Ingångssida
Avdelningssida
SU Search page layout (endast för söksidan på sajten)

Startsida A och Startsida B

Det finns två alternativ till layout på startsidan för er sajt: Startsida A eller Startsida B. Det är fritt att välja vilken ni vill.



Figuren ovan: Startsida A



Figuren ovan: Startsida B

Ingångssida

För flikarna i toppmenyn (Utbildning, Forskning, Samverkan och Om oss) rekommenderar vi att ni använder sidlayout
Ingångssida. Den består av följande ytor.



Avdelningssida

Alla övriga sidor på sajten, som nås genom vänstermenyn, ska helst ha sidlayout Avdelningssida.



Sajtstruktur

Figuren nedan visar hur en webbsajt på Stockholms universitet typiskt är strukturerad. Startsidan är den översta sidan i
hierarkin. Nästa nivå är vanligen ingångsssidorna (flikarna "Utbildning", "Forskning", "Samverkan" och "Om oss" ). Därefter
kan du ha en eller flera nivåer av Avdelningssidor. Om man inte vill ha sidlayouten Ingångssida på sina "ingångar" kan
man använda layouten Avdelningssida istället.
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Innehållsobjekt

Det som sidorna byggs upp av kallas för , eller kort och gott  Det finns flera olika typer avInnehållsobjekt Innehåll.
innehållsobjekt. De som används är:

Innehållsobjekten fungerar som "pusselbitar" som måste läggas in på sidorna för att visas. Sidorna fungerar som
"behållare" för innehållsobjekt.

Fördelarna med innehållsobjekten är att de kan:

Återanvändas. En och samma artikel kan till exempel publiceras på flera olika sidor. På så sätt blir informationen
tillgänglig på flera ställen utan att man behöver skriva den flera gånger. Om man gör en uppdatering i artikeln slår
ändringen igenom överallt där artikeln används.
Versionshanteras. Alla ändringar man gör på till exempel en artikel loggas av systemet. Om man gör en ändring
som man ångrar kan man "backa" till en tidigare version av artikeln.
Kategoriseras. Med hjälp av kategorier kan artiklar automatiskt fångas upp och presenteras i olika listor.

Redaktörsgränssnittet

Redaktörsgränssnittet i Polopoly består av ett antal olika ytor:

Användarytan
Navigeringsytan
Arbetsytan
Förhandsgranskningsytan (valfritt - denna yta är dold som standard och vi  att ni inte visar den)rekommenderar
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Mina inställningar

I användarytan, klicka på länken Mina inställningar för att ändra dina personliga inställningar. Den enda inställningen du
ska göra här är den för språket i redaktörsgränssnittet. De övriga fälten ska du INTE ändra.

Klicka på Mina inställningar i det övre högra hörnet på sidan. 
Välj önskat språk i det administrativa gränssnittet.
Klicka på  för att spara de nya inställningarna.Spara och visa



Innehållsträdet

I Navigeringsytan finns Innehållsträdet som är en trädvy av alla sajter och sidor. Beroende på din behörighet kan du se
olika mycket innehåll i trädet. För att navigera dig nedåt i strukturen klickar du på det lilla plustecknet precis till vänster
om en "mapp" i trädet. Genom att klicka på namnet för en mapp så öppnar du en "flik" i arbetsytan som representerar just
den sidan. Strukturen i innehållsträdet motsvaras av sidstrukturen på din sajt.

Arbetsytan

Det är i Arbetsytan som du jobbar med innehållet på din sajt. Varje innehållsobjekt, t.ex. en sida eller en artikel, som du
vill redigera kommer att öppnas i en egen arbetsvy, en så kallad flik. Du kan ha flera flikar öppna samtidigt och alltså
jobba med flera olika innehållsobjekt på samma gång. Varje innehållsobjekt/flik kan vara i två olika lägen.

Visa-läge. När t.ex. en artikel är i Visa-läge kan man bara titta på innehållet men inte göra några ändringar. I
Visa-läget syns knappen Redigera och genom att klicka på den går man ur Visa-läget och hamnar i Redigera-läget.
Redigera-läge. När t.ex. en artikel är i Redigera-läge kan man redigera den. Artikeln är då "låst" så att ingen annan
kan redigera den samtidigt. I Redigera-läget syns alltid någon av knapparna  eller . Genom attSpara och visa Infoga
klicka på någon av dessa sparas de ändringar man gjort och man hamnar återigen i Visa-läge.

 

För att öppna ett innehållsobjekt/flik klickar man på namnet på innehållsbojektet, antingen i innehållsträdet (endast för
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sidor) eller i arbetsytan. För att stänga en flik klickar man antingen på krysset i fliken eller på Stäng-knappen.

Förhandsgranskning

När man redigerar ett innehållsobjekt, t.ex. en sida, kan det vara bra att förhandsgranska sidan för att kontrollera hur den
ser ut innan man sparar och därmed gör ändringarna synliga för sajtbesökarna. Det går att förhandsgranska i
Förhandsgranskningsytan i redaktörsgränssnittet men vi rekommenderar att istället förhandsgranska i ett nytt fönster eller
ny flik i webbläsaren. På så vis får man se hela sidan och får en bättre känsla för hur sajten uppfattas av besökarna.

Kontrollera att kryssrutan  är ikryssad. Den finns underFörhandsgranska i separat fönster
Förhandsgranskningsinställningar i Användarytan
Leta reda på det innehåll som du önskar förhandsgranska, t.ex. startsidan för din sajt. Klicka på namnet för din sajt
i Innehållsträdet så att en flik med ditt sajtnamn öppnas i Arbetsytan. 
Klicka på knappen Förhandsgranska och notera att din webbläsare öppnar ett nytt fönster eller en ny flik med en
förhandsgranskningsvy av din sajt. Knappen Förhandsgranska finns tillgänglig i både visa- och rediga-läge.

Förhandsgranskningen är det bara du som redaktör som kan se. För att se hur sajten ser ut för besökaren så surfar du helt
enkelt till adressen för din sajt. Men i utbildningsmiljön fungerar ju inte det. För att då se hur "besökarna" skulle se sajten
så måste du surfa till en annan adress som bara gäller för din sajt i utbildningsmiljön. I förhandsgranskningsläget tittar du i
adressfältet i webbläsaren. I mitten av adressen, sudda ut texten  så får du den adress som en "besökare"preview/www/
skulle surfa till för att titta på din sajt.
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Övningsuppgifter

I dina personliga inställningar, välj språket Svenska (OBS, du kan behöva logga ut och in igen för att det ska ändra
sig, ibland till och med starta om webbläsaren)
Välj perspektivinställning så att du ser endast Navigationen och Arbetsytan
Under Förhandsgranskningsinställningar, välj att förhandsgranska i separat fönster
Navigera till startsidan för din sajt och förhandsgranska den
Titta även på "riktiga" sajten, så som besökarna ser den
I innehållsträdet, klicka ut så att du ser undersidorna till sidan Om oss
Öppna sidan Nyheter i  i arbetsytan visa-läge
Växla till  för sidan Nyheterredigera-läge
Växla återigen till visa-läge
Stäng alla flikar i arbetsytan


