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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Re: Att jobba med WP
16 meddelanden
Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
12 augusti 2021 09:20
Till: Pär Svensson <parsvmail@gmail.com>
Kopia: Örnhagen Hans <hans@ornhagen.se>, Kent Forsén <kforsen@telia.com>, Magnus Waldau
<magnus.waldau@gmail.com>, Tamme Toomas <toomas.tamme@gmail.com>, Berndt Lennholm
<berndt.lennholm@gmail.com>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Hans Bohlin <gosub70@gmail.com>,
Krister Jonsson <klubb30@hotmail.com>, Per Bjerde <perbjerde@hotmail.com>, Tomas Jangvik
<tomas.jangvik@gmail.com>
Tack för din klargörande bild. Styrker min uppfattning om att trots lathund inte ge mig in på detta.
Känner mig trygg nu.
Birgitta
Den mån 9 aug. 2021 kl 15:39 skrev Pär Svensson <parsvmail@gmail.com>:
Hej, låt mig börja med att berätta att jag inte skriver det här för att begära mer betalt eller för att ni skall tycka att
jag gör ett bra jobb. Jag skriver det av två skäl. Först och främst för att jag vill ge er en inblick i hur det är att jobba
med WordPress, WP, och förhoppningsvis insikt i att allt inte kan lösas sekundsnabbt eller riktigt som ni tänkt er.
Det andra skälet är att jag just nu har tid till det.

WordPress har så att säga två sidor, framsidan, frontoffice som är den ni ser och baksidan, backoffice som är där
jag i huvudsak jobbar.

På backoffice finns en del rutinarbete, till exempel att uppdatera själva WP och de insticksproram som används när
det kommer nya versioner, att hålla koll på medlemsåtkomst och plocka bort de som inte kan godkännas, cirka 20
per dag, samt godkänna nyregistreringar som är ok, (sker ytterst sällan).

Det tredje rutinarbetet, som sker ungefär en gång per vecka, är att ta backup av sdhf.se. Detta hade tyvärr inte
gjorts innan jag tog över. Om det gjorts hade problemet med bilder som inte förstoras varit enkelt att lösa, bara att
backa tillbaka till en version där det fungerade.

Därefter övergår vi till att titta på att uppdatera sidan och lägga till nytt material.

Uppdatering är enkel. Den kan till exempel bestå i att Birgitta ber att jag skall uppdatera sidan X med texten Y. I
stort sett bara att kopiera Birgittas text Y, öppna sidan, klicka på redigera, ta bort eventuell motsägande text,
kopiera in Birgittas text och klicka på spara.

Sedan har vi två varianter för att lägg till nytt material. För det första använder jag mig av Tomas J:s bilder till
bildspelet som exempel. Tomas och jag fick hålla på att testa en hel del innan vi kom fram till vad vi tyckte var ett
lämpligt format, som dessutom gav skärpa åt bilderna. När det var klart, gjorde Tomas om samtliga bilder (50+) för
bildspelet till vårt överenskomna format och skickade dem till mig, därefter var det upp till mig att dela in dem i tolv
olika serier, för varje månad på året och börja publicera dem i bildspelet. Därefter kom man på att man ville ha
copyright och fotograf på varje bildserie (3 – 4 bildserier per månad). Jag ansåg att det var enklast att jag gjorde
det. Därför fick jag börja med att ta varje bildserie till ett fotokorrigeringsprogram, lägga in texten och spara fotot.

Nu finns det ett litet problem med WP och det är att allt man laddar upp, i huvudsak dokument och bilder, läggs i
något som kallas ”Bibliotek” Det innehåller för närvarande 2427 olika objekt. Där senast uppladdat läggs främst.
Det i sig medför egentligen inget problem, men bilder i allmänhet och ”bildspelet” i synnerhet är ju något som man
kanske vill, eller för ”bidspelet”, vill, återanvända. Men att leta igenom 2474 filer för att hitta den rätta är ett
hästjobb. Därför var jag tvungen att ge mig ut på jakt efter ett gratisprogram som fixade olika mappar för det och
ladda upp respektive bilder där, det visade sig fungera halvbra.
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Den andra delen som man får jobba lite med låter jag representeras av Berts styrelsesidor. Nu skall ingen skugga
falla över Bert, vi har pratat ihop oss om ett system som vi båda tycker fungerar bra och Bert följer det till punkt och
pricka (dessutom håller han örnkoll på att jag gör detsamma, vilket sannerligen kan behövas). Det hela börjar med
att Bert skickar mig, ett antal PDF-filer som han gett olika diarienummer. Diarienumren säger mig var de skall
placeras in bland styrelsens sidor. Därefter får jag ladda upp sidorna till WP och sedan skapa en ny sida för varje
dokument, publicera (två gånger), kopiera webbsidan adress, gå till överliggande sida bland styrelsens sidor, till
exempel, inkommande brev, klicka på redigera Skriva in lämpligt namn på rätt plats (Oftast kan jag använda det
Bert angett, med små korrigeringar), lägga till länken och spara.

Därefter skicka ut mail om förändringar på webbsidan till de som anmält sig som medlemmar (eget initiativ) Jag har
inte gjort det för de förändringar som Birgitta och Hans Ö. gjort nu inför återstarten, men kommer att återstarta det
så snart vi har nytt material på sidan

Jag hoppas att ni nu fått en liten inblick i hur det är att jobba backoffice. /P

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se>
12 augusti 2021 17:02
Svara: hans@ornhagen.se
Till: Pär Svensson <parsvmail@gmail.com>
Kopia: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Kent Forsén <kforsen@telia.com>, Magnus Waldau
<magnus.waldau@gmail.com>, Tamme Toomas <toomas.tamme@gmail.com>, Berndt Lennholm
<berndt.lennholm@gmail.com>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Hans Bohlin <gosub70@gmail.com>,
Krister Jonsson <klubb30@hotmail.com>, Per Bjerde <perbjerde@hotmail.com>, Tomas Jangvik
<tomas.jangvik@gmail.com>
Hej Pär
Har nu hunnit läsa din text och förstår lite bättre men långtifrån allt.
Jag har här bifogat uppdaterade register för Signallinan i två versioner, Excel och pdf. som vi skulle vilja ha på
hemsidan som klickbara länkar från sidan "Signallinan". Kanske behövs lite text om hur man söker och ffa att
Signallinan ligger som pdf och därför är inte artiklarna (rubrikerna) i sig direkt klickbara. Kolla på
www.ornhagen.se/sdhf.htm så ser du hur jag gjort där. Vad som inte står men som Birgitta upptäckte var att man
måste ha Acrobat Reader för att få sökfunktionen. Det verkar som om pdf-öppning i Chrome inte ge en sökbar sida.
Detta kanske är en missuppfattning men det kan du säkert klara ut. Enklast är kanske annars att bara skriva till att
man skall öppna i Acrobat reader.
Bästa hälsningar
Hans Ö
[Citerad text är dold]

2 bilagor
20210804 Register Signallinan.xlsx
36K
20210804 Register Signallinan.pdf
258K
Pär Svensson <parsvmail@gmail.com>
12 augusti 2021 17:41
Till: Örnhagen Hans <hans@ornhagen.se>
Kopia: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Kent Forsén <kforsen@telia.com>, Magnus Waldau
<magnus.waldau@gmail.com>, Tamme Toomas <toomas.tamme@gmail.com>, Berndt Lennholm
<berndt.lennholm@gmail.com>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Hans Bohlin <gosub70@gmail.com>,
Krister Jonsson <klubb30@hotmail.com>, Per Bjerde <perbjerde@hotmail.com>, Tomas Jangvik
<tomas.jangvik@gmail.com>
Hej Hans, tack för uppdatering av registret, strålande. , jag lägger upp det i morgon, börjar bli läggdags här nu. /P
[Citerad text är dold]

Pär Svensson <parsvmail@gmail.com>
13 augusti 2021 15:26
Till: Örnhagen Hans <hans@ornhagen.se>
Kopia: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Kent Forsén <kforsen@telia.com>, Magnus Waldau
<magnus.waldau@gmail.com>, Tamme Toomas <toomas.tamme@gmail.com>, Berndt Lennholm
<berndt.lennholm@gmail.com>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Hans Bohlin <gosub70@gmail.com>,
Krister Jonsson <klubb30@hotmail.com>, Per Bjerde <perbjerde@hotmail.com>, Tomas Jangvik
<tomas.jangvik@gmail.com>
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Hej. Jag förstår nu att du och jag Hans inte tänkt riktigt likadant kring sökning i Signallinans register. Jag har väl nu i
stort sett gjort som du önskade, men modifierat din lista något så att den ger, åtminstone så nära det går att komma,
det jag trodde du ville ha.
Av någon för mig obegriplig anledning innebar det att jag blev tvungen att dela upp PDF-registret i två delar. Skall
kolla närmre på det vid tillfälle, samt om jag kan lösa att en del delar är avklippta. Om du eller någon annan är
missnöjd med resultatet så säg till och jag ändrar till hur ni vill ha det. Sköt om er /P
[Citerad text är dold]

Pär Svensson <parsvmail@gmail.com>
13 augusti 2021 16:00
Till: Örnhagen Hans <hans@ornhagen.se>
Kopia: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Kent Forsén <kforsen@telia.com>, Magnus Waldau
<magnus.waldau@gmail.com>, Tamme Toomas <toomas.tamme@gmail.com>, Berndt Lennholm
<berndt.lennholm@gmail.com>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Hans Bohlin <gosub70@gmail.com>,
Krister Jonsson <klubb30@hotmail.com>, Per Bjerde <perbjerde@hotmail.com>, Tomas Jangvik
<tomas.jangvik@gmail.com>
Sedan uppkommer naturligtvis en fråga. Om man nu skall ha ett sådant här register på webbsidan så måste det
uppdateras, för närvarande, två gånger per år. Vem skall ansvara för det? Skall någon av styrelsen utsedd skicka info
om uppdatering till webmaster, det vill säga en förteckning av de olika artiklarna, eller skall webmaster göra det själv?
/P
[Citerad text är dold]

Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>
13 augusti 2021 16:22
Till: Pär Svensson <parsvmail@gmail.com>
Kopia: Berndt Lennholm <berndt.lennholm@gmail.com>, Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Hans Bohlin
<gosub70@gmail.com>, Kent Forsén <kforsen@telia.com>, Krister Jonsson <klubb30@hotmail.com>, Magnus Waldau
<magnus.waldau@gmail.com>, Per Bjerde <perbjerde@hotmail.com>, Tamme Toomas <toomas.tamme@gmail.com>,
Tomas Jangvik <tomas.jangvik@gmail.com>, Örnhagen Hans <hans@ornhagen.se>
Föreslår att någon i styrelsen tar sig an uppgiften att uppdatera registret.
//Bert
[Citerad text är dold]

Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
13 augusti 2021 16:34
Till: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>
Kopia: Berndt Lennholm <berndt.lennholm@gmail.com>, Hans Bohlin <gosub70@gmail.com>, Kent Forsén
<kforsen@telia.com>, Krister Jonsson <klubb30@hotmail.com>, Magnus Waldau <magnus.waldau@gmail.com>, Per
Bjerde <perbjerde@hotmail.com>, Pär Svensson <parsvmail@gmail.com>, Tamme Toomas
<toomas.tamme@gmail.com>, Tomas Jangvik <tomas.jangvik@gmail.com>, Örnhagen Hans <hans@ornhagen.se>
Hans gjorde det stora arbetet t o m 2013. Jag fyllde på och Hans Ö fixade senaste numret. Eftersom det alltså nu
behöver uppdateras två gånger om året kan jag åta mig detta uppdrag om ingen har något emot detta.
Birgitta
[Citerad text är dold]

Pär Svensson <parsvmail@gmail.com>
13 augusti 2021 17:00
Till: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>
Kopia: Berndt Lennholm <berndt.lennholm@gmail.com>, Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Hans Bohlin
<gosub70@gmail.com>, Kent Forsén <kforsen@telia.com>, Krister Jonsson <klubb30@hotmail.com>, Magnus Waldau
<magnus.waldau@gmail.com>, Per Bjerde <perbjerde@hotmail.com>, Tamme Toomas <toomas.tamme@gmail.com>,
Tomas Jangvik <tomas.jangvik@gmail.com>, Örnhagen Hans <hans@ornhagen.se>
Låter ok för min del. men bara för att förtydliga. Vad jag avser med uppdatering är ett dokument för varje nytt nummer
av Signallinan som talar om att inehållet i Signallinan X består av artikel Y1, Y2, Y3 ... Jag och jag tror att även
efterkommande webmasters helst ser att ingen annan går in och ändrar på backoffice. /P
[Citerad text är dold]

Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>
13 augusti 2021 17:09
Till: Pär Svensson <parsvmail@gmail.com>
Kopia: Berndt Lennholm <berndt.lennholm@gmail.com>, Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Hans Bohlin
<gosub70@gmail.com>, Kent Forsén <kforsen@telia.com>, Krister Jonsson <klubb30@hotmail.com>, Magnus Waldau
<magnus.waldau@gmail.com>, Per Bjerde <perbjerde@hotmail.com>, Tamme Toomas <toomas.tamme@gmail.com>,
Tomas Jangvik <tomas.jangvik@gmail.com>, Örnhagen Hans <hans@ornhagen.se>
Helt ok för mig =Bert
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f48d2ef83f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1707623185389464901&simpl=msg-f%3A170787111…

3/6

2021-09-04 13:17

Gmail - Re: Att jobba med WP

[Citerad text är dold]

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se>
14 augusti 2021 17:31
Svara: hans@ornhagen.se
Till: Pär Svensson <parsvmail@gmail.com>
Kopia: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Tomas Jangvik
<tomas.jangvik@gmail.com>
Hej Pär
Jag förstår inte varför du fått två pdf. Om du bara laddar ner filen som du fick den av mig utan att lägga in klickbara
länkar fungerar det väl. Jag tror inte pdf-registret behäver ha klickbara länkar. Intresserade kan ladda ner de aktuella
filerna direkt från sidan där ikonerna ligger.
När du gjort pdf har du inte fått med alla långa rader. Därför har det blivit extrasidor som är "obegripliga". Du kan bara
ta bort dessa.
Det var allt för nu.
Hälsn
Hans Ö
[Citerad text är dold]

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se>
14 augusti 2021 17:37
Svara: hans@ornhagen.se
Till: Pär Svensson <parsvmail@gmail.com>
Kopia: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Tomas Jangvik
<tomas.jangvik@gmail.com>
Hej
Om det är OK att du bara lägger in den fil jag skickar så kan jag åta mig att uppdatera register och sicka till dig efter
varje ny Signallina. Om jag förstått rätt så föredrar du pdf framför original Excel-filer.
En annan sak. Jag ser att du kopierar en lång rad personer i denna konversation. Styrelsen önskar att dialogen
begränsas till Birgitta F, Bert W, Tomas J och mig HansÖ för atyty det inte skall bli för mycket synpunkter.
Ha det gott i värmen. Här i Sverige verkar hösten nu glänta på dörren.
Hälsn
Hans Ö
[Citerad text är dold]

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se>
14 augusti 2021 17:44
Svara: hans@ornhagen.se
Till: Pär Svensson <parsvmail@gmail.com>
Kopia: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Tomas Jangvik
<tomas.jangvik@gmail.com>
Hej igen
Måste erkänna att jag inte förstår riktigt vad du menar med "backoffice". Det totala registret ligger hos mig som en
Excel-fil som jag sedan gör en pdf av. När det kommer ett nytt nummer av Signallinan lägger jag till några rader i
Excel-filen och gör en ny pdf som jag skickar till dig och så byter du helt enkelt ut den gamla mot den nya du får. Är
inte det enkelt? Det faktum att du lagt in länkar i den pdf du fått blir bara extraarbete.
Är det något jag inte förstått så kan jag bara beklaga.
Ha det gott
Hans Ö
[Citerad text är dold]

Pär Svensson <parsvmail@gmail.com>
15 augusti 2021 05:06
Till: Örnhagen Hans <hans@ornhagen.se>
Kopia: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Tomas Jangvik
<tomas.jangvik@gmail.com>
Hej Hans, du kan ju HTML, det har också vad man skulle kunna kalla front-office, det som besökaren av sidan ser,
och back-office, den kod du skriver in. Oavsett om du jobbar direkt i HTML eller i WP, måste du i "back-office" skriva
in sökvägen till dokumentet som lagts upp
Beträffande att ha länkar i registret anser jag att det förenklar sökning och förbättrar registret. Det extraarbete det
innebär, att kopiera en kodsnutt två gånger per år, är jag helt övertygad om att ingen webmaster beklagar sig över.
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De övriga två saker du tar upp, uppdelning på två länkar och avklippta meningar har samma orsak. Ett exceldokument kan i princip vara "oändligt" långt i horisontal- och vertikalled, men skall det visas på nätet i form av en
PDF-fil måste texten hålla sig inom ramarna för en A4:as bredd, annars blir resultatet så här. Även utan länkar hade
det alltså blivit ett liknande resultat. (en Excelfil kan inte visas, den lägger sig i stället som en nerladdningsbar fil, det
samma gäller Wordfilar).
Jag hoppas att jag därmed lyckats räta ut dina frågetecken något.
Vad det gäller att hålla registret uppdaterat har Birgitta i ett tidigare mail åtagit sig det, så ni får väl diskutera ihop er
om den frågan. Må gott. /P
[Citerad text är dold]

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se>
15 augusti 2021 10:09
Svara: hans@ornhagen.se
Till: Pär Svensson <parsvmail@gmail.com>
Kopia: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Tomas Jangvik
<tomas.jangvik@gmail.com>
Hej Pär
Tack för förtydligande.
Kom på att du sannolikt har "utskrivningsbegränsningar liggande i Excel som "klipper pdf bildningen.
Gå in i Excelfilen efter att du lagt till länkadresserna och ändra sedan "utskriftsområde" innan du gör pdf-filen.
Hoppas detta löser problemen med klipta radlängder och uppdelning på två dokument.
Ha enb skön söndag.
Hälsn
Hans Ö
[Citerad text är dold]

Pär Svensson <parsvmail@gmail.com>
15 augusti 2021 11:50
Till: Örnhagen Hans <hans@ornhagen.se>
Kopia: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Tomas Jangvik
<tomas.jangvik@gmail.com>
God söndag Hans. Nej, det är inte så. Om du tittar på bifogade bildutdrag är det inte länken som är den längsta
texten. Det fanns heller inga länkdelar i de textdelar som låg i slutet av pdf:erna tidigare. Jag har nu tagit pdf:erna till
ett program som klarar att splitta PDF:er och tagit bort sidorna med textsnuttar, så nu kan jag bygga ihop dem till en fil
om det önskemålet kvarstår.
För att förstå hur problemet uppstår måste man veta hur en excelfil läses av pdf-omvandlaren. Om du tittar noggrant
på en excelfil kan du se att det finns flera streckade indelningar i form av fyrkanter. Var och en av dessa fyrkanter
representerar en A4-sida (A4 är det största format som går att välja).
När PDF-omvandlaren "läser in" en excelfil kopierar den först det som står i den första vertikala gruppen, sedan den
andra och så vidare. Vill man inte ha några konstigheter måste man hålla sin text inom gruppen med de första
vertikala streckmarkerade marginalerna i excelfilen. Vänligen /P

Virusfritt. www.avg.com
[Citerad text är dold]

Virusfritt. www.avg.com

Pär Svensson <parsvmail@gmail.com>
15 augusti 2021 12:21
Till: Örnhagen Hans <hans@ornhagen.se>
Kopia: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Tomas Jangvik
<tomas.jangvik@gmail.com>
Hej igen Hans. Jag missade att svara på en sak, nämligen vilka mitt svar skickas ut till. Som du säkert vet kan man
svara på ett mail på tre olika sätt vad det gäller mottagare. 1. enbart skicka svaret till den som skickat mailet. 2.
Skicka det till samtliga som mailet man fått skickats till. 3. lägga till flera mottagare som inte fått det föregående
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mailet. Jag har valt alternativ 2. Det vill säga att samtliga som fått det mail du skickat till mig får även mitt svar,
(förutom de som du eventuellt skickat dolda kopior till), men vill du, ni inte att de som fått ditt mail även skall få mitt
svar håller jag mig givetvis till det. /P

Virusfritt. www.avg.com
[Citerad text är dold]
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