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Log ind på Umbraco

1. Åben en internetbrowser

2. I søgefeltet skriv ”diabetes.dk/umbraco”

3. Indtast brugernavn og kode 
 
Brugernavn: Din lokalforenings e-mail 
Adgangskode: Indtast jeres 
adgangskode 
 
Tryk ”Log ind” 
 
Hvis du har problemer med at logge 
ind eller har glemt din adgangskode, så 
kontakt os på frivillig@diabetes.dk
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Arrangementskalenderen

Opret et arrangement

I arrangementskalenderen kan du løbende lægge 
arrangementer ind, som din lokalforening holder.

1. Under fanen ”Arrangementer” finder du din 
lokalforening med et firkantet  
gitterikon

2. Tryk på de tre prikker
3. Tryk på ”Arrangementsside” 

Du kan nu begynde at beskrive dit arrangement 

4. I feltet ”Indtast navn” skriver du titlen på dit 
arrangement, f.eks. ”Foredrag om diabetes og 
kost”. 
 
Det samme kan du skrive i feltet ”Overskrift”.

5. Til alle arrangementer skal der tilføjes et  
billede. 
 
Tryk på plusset, hvor der står ”Billede”.
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6. Tryk nu på billedet i mappen og tryk på den grøn-
ne knap ”Vælg” i bunden af fanen.

7. Udfyld nu feltet ”Tekst”.  
 
Her skal du beskrive jeres arrangement; Hvad 
handler det om? Er der praktiske oplysninger 
såsom mad og drikke etc. 

8. Udfyld nu dato og tidspunkt for arrangementet. 
Tryk på ”Tilføj indhold”. 
Tast nu datoen for arrangementet ind. Tryk der-
næst på ”Start” og indtast starttidspunktet og 
tryk dernæst på ”Slut” for at indtaste sluttids-
punktet. 

Hvis det er tilbagevendende arrangement (f.eks. 
gåture, der finder sted hver uge) behøver du ikke 
oprette et nyt arrangement for hver tur. Du kan i 
stedet trykke ”Tilføj indhold” og indtaste flere 
datoer.  
 
OBS! Hvis tidspunkterne ikke kan vælges fra 
kalendermenuen, kan du taste dem ind manuelt 
ved at trykke på klokkeslættet i felterne og skrive 
tallene ved hjælp af dit tastatur.  
Hvis du fortsat har problemer, så forsøg at skifte 
browser, f.eks. til Google Chrome, og prøv igen.
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9. Indtast nu felterne ”Sted” og ”By”. 
Indtast også ”Region” ved at trykke på 
pilen og vælg din region. 
 
Ved ”Arrangør” skriver du din egen 
lokalforening/gruppe. 

Du er nu klar til at publicere dit arrangement. 

10. Tryk på den lille pil ved siden af ”Gem og udgiv”, 
hvor der dukker to muligheder op. Tryk nu på 
”Planlæg”.  
 
Tryk dernæst på ”Afpubliceringsdato” og vælg 
datoen efter arrangementets afslutning.  
 
Dette skal gøres for at arrangementet forsvinder 
fra hjemmesiden, når arrangementet er 
overstået.
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Redigér/slet et arrangement

Hvis du vil ændre eller slette et arrangement, du 
allerede har lagt i arrangementskalenderen, kan du 
også det.

1. Tryk på pilen ud for bynavnet og alle dine arrange-
menter vil folde sig ud.  

2. Tryk dernæst på det arrangement, som du vil 
ændre. Hvis du skal ændre i dit arrangement, så 
retter du i de relevante felter. 
 
OBS! For at dine ændringer bliver vist på siden, 
skal du huske at gemme og udgive på samme 
måde, som da du udgav arrangementet første 
gang.

3. Hvis du derimod vil slette dit arrangement, skal 
du trykke på pilen på den grønne ”Gem og ud-
giv-knap” og trykke ”Afpublicér”. 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Der kan gå op til 24 timer før arrangemen-
tet er synligt på hjemmesiden.
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Jeres lokale side

På jeres lokale side kan du holde dine medlemmer 
opdaterede på, hvilke faste aktiviteter I tilbyder, 
hvornår I holder generalforsamling og hvordan jeres 
bestyrelse ser ud.

OBS! Der findes en generisk tekst i toppen, og denne 
skal være ens for alle. Denne må ikke ændres.

Der findes ydermere et ens billede for alle sider, som 
ikke skal ændres.  
 
Det er vigtigt, at der kun rettes i ”3 - 
Richtextindhold” og ”2 - Accordion Faste Aktiviteter”.  

Navigér til lokalsiden

1. Tryk på din gruppes navn under fanen ”Frivillig”

Opdatér listen over 
bestyrelsesmedlemmer

1. Klik på ”3 – Richtext indhold” i fanen ”Artikel”
2. I tekstfeltet med punkterne kan I ændre navnene 

og deres kontaktinformation
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OBS! Sørg for, at listen  over 
bestyrelsesmedlemmerne står på samme måde som 
på billedet

Tilføj en ny fast aktivitet

I kan tilføje jeres faste aktiviteter i listen på jeres lo-
kalside, så I tiltrækker mere opmærksomhed og flere 

1. Klik på ”2 – Accordion Faste Aktiviteter”
2. Klik på ”Tilføj indhold” ved siden af ”Elemen-

ter”
3. Skriv en overskrift, f.eks. ”Generalforsamling” eller 

”Gåtur”

deltagere.

4.  Skriv derefter en passende tekst om arrange-
mentet, så medlemmer og interesserede ved, 
hvordan de kan melde sig til, hvornår og hvor 
det foregår. 
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Tilføj en fil til en fast aktivitet

Det kan være nyttigt at tilføje et dokument til be-
skrivelsen af den faste aktivitet. Det kan f.eks. være, 
at du vil tilføje et referat fra jeres generalforsamling, 
eller måske vil du tilføje en officiel indbydelse til en 
fast aktivitet.

1. Klik på ”2 – Accordion Faste Aktiviteter” 

2. Åben den aktivitet du vil redigere. 
 
 

3. Nederst i tekstfeltet tilføjer du en passende 
tekst, f.eks. ”Referat”.

4. Markér ordet*, og tryk på ikonet med de to 
kæder, der hænger sammen oppe i menuen.

* For at markere tekst skal du holde venstre musetast nede, mens du trækker 
musen henover den tekst, du vil markere.
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5. Under ”Link til medie”, klik ”Vælg medie”

6. I højre hjørne, klik ”Upload”

7. Vælg filen fra din 
computer

8. Klik ”Vælg” og derefter ”Indsend”

9. Under ”Formater” vælg ”link arrow” 
 
Dette gør det tydeligt på siden, at der 
findes en linket fil.
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Tips og tricks
Der er forskellige måder at gøre den lokale side mere 
attraktiv. Du kan læse mere her om nogle idéer, som 
du kan tage i brug, hvis du mangler inspiration.

Tip nr. 1: Skriv klart og tydeligt
Når I skriver ud om aktiviteter eller opretter arrange-
menter i arrangementskalenderen, er det behjælpe-
ligt at skrive i et flydende sprog med klare anvisninger 
til tilmelding, tid, sted og program.

Tip nr. 2: Benyt jer af 
Diabetesforeningens mange 
værktøjer
Hvis programmet ser lidt tomt ud, findes der mange 
foredrag, idéer og andre værktøjer på frivilligsiden på 
www.diabetes.dk, som kan skabe opmærksomhed 
og vække interesse hos jeres medlemmer og andre 
interesserede.

Tip nr. 3: Skab orden og fremhæv 
vigtig information
Når I lægger arrangementer ind i arrangementska-
lenderen eller tilføjer faste aktiviteter, kan I lave 
overskrifter og gøre skriften fed eller kursiv i tekst-
menuen.

OBS! Brug ikke dette tip i boks ”3 - Richtext ind-
hold” på jeres lokale side!

For at lave en overskrift, markerer du teksten, der 
skal ændres og klikker på ”Formater”, hvor du kan 
vælge ”Overskrift 2” eller ”Overskrift 3”

For at lave tekst fed eller kursiv, markerer du teksten, 
der skal formateres, og trykker på ”B” eller ”I”


