Møde i Hjemmesidegruppen,
Gråsten, 27-10-2015 kl. 19-21:30
Tilstede:
Preben Vagn Knudsen
Karin Hesselager
Hans-Erik Hansen
Afbud:
John Hansen

Kommentarer fra mødet:
John var desværre forhindret, men påtog sig alligevel en opgave – nemlig at prøve at designe
udseendet af skla.dk hjemmesiden – (John)
Lokalarkivernes nye hjemmeside:
Broager arkiv har den 8-10-2015 haft 2 medarbejdere på kursus i WordPress i Vejle. Da det er det
samme system som vi sætter hjemmesider op med fremad, syntes det oplagt at starte med at få lavet
et WordPress CMS på Broagers hjemmeside, så de kan begynde at arbejde med det de har lært.
Samtidig får vi teste om SLA's kurser kan bruges også til SKLA's hjemmesider! Preben kontakter
Broager Arkiv.
Efter at Broagers hjemmeside er sat op, laves øvrige arkivers hjemmesider.
Sklato.dk har vi stadig til testbrug. Her installeres et par WordPres-test hjemmesider. (Karin)
Listevisninger på side.
Mange sider på hjemmesiden vil være lister over f.eks. referater m.m. og her vil det være rigtig fint,
hvis der vises kun de seneste 10 indlæg. Nederst på siden skal der så kunne vælges at man vil se alle
indlæg.

Struktur på hjemmesiden:
Der skal opbygges 2 strukturer på hjemmesiden, en sidestruktur og en medie-struktur.
Medie-strukturen vil hænge nøje sammen med og langt hen ad vejen afspejle sidestrukturen.

Hvordan en side med lister over de filer der har bestemt kategori skal findes.
I FileZilla kan det lade sig gøre at uploade filer i mapper – og de vises i Media...

Sidestruktur

Mediestruktur
I medie-mappen er der ikke mulighed for at lave undermapper, og da der er store mængder af filer
af meget forskellig art, er der installeret et plugin ”Media Category” på hjemmesiden. Herved kan
vi holde styr på hvor filerne hører hjemme.
Det er meget vigtigt, at ALLE filer tildeles en kategori for at filerne kan styres – især når der
kommer mange filer i medie-mappen.
Herunder er et udkast til kategoriord i medie-mappen.

Medie kategorier:
Til SKLA laves disse kategorier:
SKLA (forældre)
Forret_referat
Forret_Andet
Rep_referat
Rep_Andet
Generalforsamling_Referater
Generalforsamling_Andet
herunder vedtægter m.m.
Til de enkelte SKLA-grupper laves disse kategorier:
Gruppe (forældre)
Arkibas_referat
Arkibas_Andet
Hjemmeside_referat
Hjemmeside_Andet
osv. for alle arbejdsgrupper.
Til Arkiv laves disse kategorier:
Arkiv (forældre)
07-14_Bestyrelse
07-14_Nyheder
07-14_Vedtægter
07-14_Andet
Øvrige kategorier: Baggrund, Forsidebilleder

VIGTIGT:
Ting der skal på hjemmesiden:
Alt der skal lægges på hjemmesiden, referater, udvalgsnotater, lister, generalfosamlingsstof m.m
skal frigives til webmaster.dk fra de respektive gruppers ansvarlige. Dvs. Representantskabet,
Forretningsudvalget, SKLA-grupperne skal sende materialet til webmaster.dk med ønske om at
lægge det på hjemmesiden.
Herved sikre vi, at det er de endelige og færdige ting der bliver lagt ud, og ikke udkast m.m.

Køreplan:
1.

Alle adgangskoder sættes på en liste der sendes til udvalgets medlemer

2.

Næste møde er 2. december 2015 19-21:30 i Stevning/Gråsten???

