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ARRANGEMENTSKALENDEREN PÅ DIABETES.DK 

I arrangementskalenderen på www.diabetes.dk har I mulighed for 

at oprette jeres lokale arrangementer, så I kan reklamere for jeres 

aktiviteter.  

På de følgende sider er en fuld guide til, hvordan I opretter 

aktiviteterne i arrangementskalenderen på Diabetesforeningens 

officielle hjemmeside. 

http://www.diabetes.dk/
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Trin 1 

Skriv www.diabetes.dk/umbraco 

i dit internetvindue.   

Trin 2 

Indtast jeres email og password.  

Tryk herefter på ”Login”-knappen. 

Har du mistet jeres loginoplysninger 

eller har problemer med at logge ind,  

så skriv til tbu@diabetes.dk  

Trin 3 

Du er nu logget ind. Og du kan nu 

oprette dit arrangement.  

Højreklik på ikonet for  

lokalforeningen  

(her Frederikssund) → vælg ”Opret”. 

Herefter trykker du på  

”Arrangementsside” 

http://www.diabetes.dk/umbraco
mailto:tbu@diabetes.dk
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Trin 4 

Du kan nu begynde at beskrive dit arrangement. 

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”. 

Trin 5 

Til alle arrangementer 

skal der indsættes et 

billede.  

Tryk på plusset, hvor 

der står ”Billede”.  

Tryk nu på billedet i 

mappen og tryk på den 

grønne knap ”Vælg”.  
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Trin 6 

Udfyld nu feltet ”Tekst”. 

Her skal du beskrive jeres 

arrangement; Hvad 

handler det om? Er der 
praktiske oplysninger 
såsom mad og drikke etc.  

Trin 7 

Udfyld nu dato og tidspunkt for 

arrangementet. Tryk på ”Tilføj 

indhold”. 

Tast nu datoen for 

arrangementet ind. Tryk 

dernæst på ”Start” og indtast 

starttidspunktet og tryk 

dernæst på ”Slut” for at 

indtaste sluttidspunktet. 

Hvis der er flere datoer, kan du 

trykke ”Tilføj indhold” og du 

kan indtaste flere datoer. 

Trin 8 

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. 
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Trin 9 

For at indtaste jeres lokale hjemmeside, kan du 

trykke ”Tilføj”. I feltet ”Link”, skriver I 

hjemmesidens adresse, og det samme kan I skrive 

i ”Link Titel”. 

Tryk dernæst på den grønne ”Indsend” knap. 

Trin 10 

Udfyld kontaktoplysninger 

med ”Navn”, ”E-mail” og 

”Telefonnummer”.  

Er der flere 

kontaktpersoner, tryk 

”Tilføj indhold” og du vil 

kunne tilføje endnu en 

person.  
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Trin 11 

Du er nu klar til at publicere dit arrangement. 

Tryk på pilen på ”Gem og 

udgiv” og der dukker tre 

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. 

OBS: Kalenderen opdateres kun én gang dagligt. Det vil sige, at du først vil kunne se 

dit arrangement den næstkommende dag.  

RET/SLET ET ARRANGEMENT 

Hvis du ønsker at rette eller slette et allerede oprettet arrangement, så har 

du også mulighed for det.  
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Trin 1: 

Tryk på pilen ud for bynavnet 

og alle dine arrangementer 

vil folde sig ud.  

Tryk dernæst på det 

arrangement, som du vil 

ændre.  

Hvis du skal ændre i dit 

arrangement, så retter du i 

de relevante felter.  

Hvis du derimod vil slette dit 

arrangement, skal du trykke 

på pilen på den grønne ”Gem 

og udgiv-knap” og trykke 

”Afpublicér”. 




