Administratörsutbildning
Kursen riktar sig till de personer som har högre behörighet till webbplatsen än vanliga användare/redaktörer. Dessa
personer har tillgång till fler moduler och får även göra inställningar som gäller för hela webbplatsen. Kursen
behandlar centrala inställningar på webbplatsen samt hur man ändrar i mallar.
De personer som går administratörsutbildningen bör ha genomgått steg 1 användarutbildning eller ha arbetat i
verktyget en längre tid.

Utbildningsform
Utbildningen sker i form av att utbildare och deltagare går igenom och provar moduler/funktioner tillsammans.
Utbildaren visar på projektor medan deltagare gör samma sak vid egen dator. I slutet av utbildningen finns tid för att
prova SiteVision själv och ställa frågor vid behov.

Plats
SiteVision AB, Örebro eller hos kund. Om kursen sker hos kunden så ansvarar denne för att boka
utbildningslokal/projektor/sätta upp användarkonton till deltagare på kursen samt stå för en demowebbplats eller
liknande där utbildningen kan ske.

Tid
Beräknad tid för utbildningen är mellan kl 10.00 – 15.00.

Antal deltagare
Max 6 st.

Pris
13 500 kr om kursen sker hos SiteVision AB, Örebro
3 000 kr/pers om man anmäler sig till en schemalagd kurs.
Om kursen sker hos kunden tillkommer 2 000 kr (+ res/logikostnader).

För mer information
Kontakta Ulrika Skilberg för mer information om utbildningar.
Tele: 019-17 30 37
E-post: ulrika.skilberg@sitevision.se
www.sitevision.se/utbildning
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Bilaga 1. Kursinnehåll
Genomgång av centrala inställningar
Utseende
✔

Lägga till webbplatsfärger

✔

Lägga till formatmallar

✔

Färgmappning

✔

Dekorationer

✔

Punktlistetyper

Metadata
✔

Lägga till metadata av typen textfält

✔

Lägga till ett systemvärde

Behörigheter
✔

Lägga till ny användare

✔

Lägga till ny roll

Övriga relevanta inställningar (varierar för olika kunder):
✔

Alias

✔

Webbplatsinställningar

✔

Länkkontroll

✔

Sidlås

✔

Strukturer

✔

Publiceringsflöde

Tillgänglighet
✔

Tillgänglighetsinställningar

✔

Snabbkommandon

✔

Titelinställningar

✔

Länkhantering

✔

Alias

Ändra mallar
✔

Ändra i mallen

✔

Ändra i innehållsyta

✔

Lägg till ny innehållsyta
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