Foreløbig punkter
hjemmesidegruppe møde 19-11-2010 i Augustenborg:
1)

Fordeling af Johns opgaver:
1.
Timeregistrering: optælling af input
2.
Nyt hjemmesidesystem til Sønderborg
3.
BackUp af hjemmesiden – via ftp og hvordan med database skla_dk????

2)

WebsiteBaker:
1.
Installation af systemet:
1.
Flere ”sites” på samme domæne – som vi kender det.
1.
Nyt hjemmesidesystem til Broager på www.sklato.dk/broager
2.
Andre farver på skabelonen
3.
Ændring af top-billede
4.
Ændring af bundtekst: ftp og ind i templates-> index.php hvor footer-teksten står
5.
Måske ny templates?????
6.
Installering af Add-ons:
1.
Nye templates - virker
2.
Nye moduler – af og til problemer
7.
Nyhedsmodul – og sammenhængende templates
8.
Kalender funktion – installation af ”Event Calendar” version Bennie Wijs, Matthias Gallas, Rob Smith, Marc Geldon, Ploc.
9.
”Download gallery” – versionHudge, Woudloper, M. Gallas, R. Smith, C. Sommer
Installation
2.
Opdatering af WebsiteBaker til nyeste version???

3)

FileZila ftp-program
1.
Opsætning - brug

4)

Koder til de to sider – kopier udleveres

5)

Fortsættelse af www.sklato.dk
Hardware hjælp fortsættes???
E-mail adresse til kassereren
Eventuelt

6)
7)
8)

Notater fra mødet:
Vigtigt at alle er med i alle processer og at alle ved noget om det der sker og hvordan.
1.1 Karin administrere timeregistrering og retter siden med ny måned og ugetal.
1.2 Ny hjemmeside til Sdb. Evt WebsiteBaker. Venter endeligt til efter nytår.
Til da øver vi os på sklato.dk/sdbrgarkiv – laves af Preben
Karin ser på omfanget af Sdb. Siden, og flytter den over efter november.
1.3 Frede tager sig af backup. Undersøg hvordan SQL-databasen backuppes.
2.1 Kort gennemgang af WB forskellige faciliteter.
Moduler og skabeloner kortlægges.
Nuværende side:
Karin finder ud af hvilke referater der mangler → Preben → Christian
2.2 Opdatering til ny version på et tidspunkt. Frede undersøger evt. konflikter
3
FileZila bruges af alle som ftp-program
4
Koder udleveret – efterfølgende mailet adgangskoder til sklato.dk hjemmesider.
5
sklato.dk fortsætter som legeplads et år endnu.
6
Hardware hjælp faces ud, til der melder sig et medlem fra arkiverne der har evner, lyst og tid
til dette arbejde. Arkiverne må klare sig indtil da så godt de kan. Skrives på hjemmesiden af Preben
7
Der oprettes en email i kassereren@skla.dk til kassereren af Preben
8
Manualer til WB sendes ud af Karin.
IT-hjælp på hjemmesiden ændres til EDB-udvalg. Preben
Hostmaster tjekkes for adresseændringer. Preben
Næste møde i jan/feb i Stevning, hvor der skal rundt i WB's hjørner. Karin indkalder.
Preben

