
sida 1

Vad är en personlig sida?

Redigera din personliga sida

“Personlig sida” är en innehållstyp som gör det möjligt att presentera medarbetare.

Den personliga sidan visar kontaktinformation från LUCAT och publikationer från LUP.

Du som medarbetaren har möjlighet att gå in på sidan och komplettera med egen

personlig information och profilbild.

Personlig information
Profilbild

Publikationer
från LUP

Faktaruta

Har du frågor är du välkommen

att kontakta Servicedesk

servicedesk@lu.se LUCAT
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2. Nu befinner du dig på sidan för dina personliga inställningar.

Klicka på länken “Edit personal page”. 

Hur man redigerar sin personliga sida

3. Kontrollera att textfältet för “Titel” är korrekt ifyllt (kan ändras vid behov).

Titeln bör vara ditt för- och efternamn och anges initialt av den webbplatsansvariga 

när sidan skapas.

1. För att redigera sin personliga sida måste man logga in på webbplatsen via CAS.

Gå till inloggningssidan genom att ange webbplatsens URL med “/user” i slutet.

T.ex. http://biology.lu.se/user

A. Klicka på länken “Log in using CAS” 

B. Klicka på knappen “Logga in”.

C. Ange ditt lucat-ID.

Avsluta genom att klicka på knappen “Logga in”

A

B

C
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6. I textfältet “Caption” anger du bildtexten. En bildtext visas under bilden när 

den publiceras på webbplatsen. Detta fält är inte obligatoriskt och kan lämnas tomt.

Rullistan “Category” väljer du en önskad kategori.

Rullistan behöver inte innehålla några kategorier och kan därför lämnas som den är.

Textfältet för “Fritexttaggning” skriver du sökord som kommer kopplas till bilden.

Sökorden gör det enklare för andra att hitta bilden. Fältet är inte obligatoriskt och

kan lämnas tomt.

I textfältet “Alt-text” skriver du en kortfattad mening om vad bilden föreställer.

Använder du, som i detta fall en profilbild på dig själv, räcker det med att man skriver sitt

eget namn. Detta fält är obligatoriskt.

Spara bilden genom att klicka på knappen “Spara”.

4. Lägg till en profilbild genom att klicka på knappen “Välj” under “Image”.

5. Under “Upload a new file” klickar du på knappen “Choose file / Bläddra” för att

välja en bild från din dator.

När bilden är vald, klicka sedan på knappen “Ladda upp”.

Bilden kommer då att laddas upp till servern.

Klicka på knappen “Nästa” för att komma till nästa steg.

Bildens storlek vid publicering kommer bli max 224px bred, med fri höjd.

Bilder större än 224px kommer automatiskt att beskäras.
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8. En faktaruta är en mindre yta som man kan användas för att lägga till kompletterande

text, bilder eller länkar. En faktaruta kan t.ex. användas för utökad kontaktinformation,

externa länkar, eller varför inte beskriva sina fritidsintressen.

För att lägga till en faktaruta, klicka på “Create page fact” under “Promotions

and facts”. Faktarutan är inte obligatorisk utan du väljer själv om du vill använda den

eller inte.

Skriv in titel och text på samma sätt som tidigare.

Spara faktarutan genom att klicka på knappen “Spara” längst ner i redigeringsfönstret.

7. I textfältet “Body” har du möjlighet att skriva en utökad presentation av dig själv.

Använd “texteditorn” för att formatera text, lägga in bilder och länkar.

Verktygsfältet

Lägg till externa länkar

Fet, kursiv och punktlista Textformatering

Lägg till bild
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10. I textfältet för “Fritexttaggning” anger du sökord som gör det enklare för andra 

att hitta din personliga sida.

Textfältet kommer ge förslag på ord som redan finns tillgängliga.

Skulle inte ordet finnas i listan, klicka på länken “Click to add new” för att lägga till

ditt sökord.

Vill du ta bort ett sökord i textfältet, klicka på “krysset” till höger om sökordet i textfältet.

9. När du har sparat din faktaruta kommer den att visas i textfältet.

Vill du lägga till fler faktarutor klickar du på knappen “Lägg till ytterligare alternativ”.

Ett nytt textfält kommer då att dyka upp, klicka på länken “Create Page Fact” för att

skapa en ny faktaruta.

För att redigera faktarutan, klicka på länken “Redigera”.

För att ta bort faktarutan raderar du titeln för faktarutan i textfältet.

Fakarutans titel
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11. Avsluta med att spara din personliga sida genom att klicka på knappen “Spara”.

Vill du fortsätta redigera klickar du på länken “Redigera” som finns tillgänglig

på din personliga sida när du är inloggad.

Har du frågor är du välkommen

att kontakta Servicedesk

servicedesk@lu.se


