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Innskráning
www.rotary.is/login

Notendanafn hefur 
þú fengið hjá vefnefnd

Lykilorð hefur þú 
fengið hjá vefnefnd
(vefnefnd@rotary.is)

Munið að ritnefnd Rótarýumdæmisins aðstoðar ykkur líka ef á þarf að halda.
ritnefnd@rotary.is

Leiðbeiningum þessum eru ætlað að leiða ritnefndum klúbbanna og öðrum 
ritstjórum Rótarývefsins í gegnum einföldustu aðgerðir í vefumsjónarkerfinu Eplica 

sem notað er til að halda utan um rótarývefinn.
Við uppfærslu á Eplicu geta einstaka birtingarmyndir breyst.

Fyrirspurnir og ábendingar sendist á vefnefnd@rotary.is en ábendingar um leiðbeiningarnar má senda beint á gudni@rotary.is

Aðgerðir

Flest allar aðgerðir í Eplica má nálgast af vefnum þegar notandi er innskráður.

•	 Síðuvalmynd:	  Í síðuvalmynd getur þú bætt við nýjum síðum, breytt stillingum þeirra, 
endurhlaðið flýtiminni síðu og stjórnað birtingu efnis í gegnum Ritstjórnarskjáinn.

•	 Einingavalmynd:	  Hægt er að bæta við síðueiningum í gegnum einingavalmyndina 
ásamt því að breyta stillingum þeirra eða eyða.

•	 Efnisvalmynd:  Þegar verið er að bæta við efni í Eplica er notast við Efnisvalmynd, 
einnig má breyta skráningu efnis og sækja fyrri útgáfur greina.

Lágmarkskröfur

Firefox, IE7/IE8
PC/Mac
Ráðlagt er að slökkva á pop-up blockers svo að hægt sé að vista efni í Eplica.
Slökkva á pop-up blocker í Internet explorer: Smelltu á Tools, Pop-up Blocker, Turn Off Pop-
up Blocker. 

Slökkva á pop-up blocker í Firefox: Smelltu á Tools og veldu Options, smelltu á Web Features 
táknmyndina í listanum vinstra megin. Taktu hakið af boxinu við pop-up blocker. Smelltu á OK 
til að loka glugganum.
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Nýskrá	efni	(grein)

Eplica notar Vefritil til að bæta við og breyta efni, setja inn mynd og skjöl ásamt algengri texta-
vinnslu. Afrita má texta úr algengum ritvinnsluforritum og líma hann inn í grein með vefritlinum.

Nýskrá efni

1. Farðu með bendilinn yfir efnisvalmyndarhnappinn  (eða smelltu á Ctrl+shift til að 
kalla upp efnisvalmyndina) og veldu Nýskrá efni. 
 

 

2. Sláðu inn eftirfarandi: Titil, Undirtitil, Samantekt og Meginmál.  
Titill	greinar er nauðsynlegur svo hægt sé að vista greinina. Titill greinar er einnig 
skráningarheiti greinar sem kemur fram í leit í stjórnkerfi. HTML er ekki leyfilegt í 
Fyrirsögn.  
Undirtitill er valfrjáls og birtist einungis þegar grein er birt í heild sinni. Ef að grein er birt 
í lista þá kemur undirtitill ekki fram. HTML er ekki leyfilegt í Undirtitil.  
Samantekt	(inngangur) er valfrjáls og kemur fram þegar greinar eða frétt er birt í lista. 
Algeng notkun á samantekt eru tvær til þrjár málsgreinar, þegar notandi velur að lesa 
meira þá birtist öll greinin með meginmáli. Þegar mynd er tengd við grein/frétt þá birtist 
mynd með samantekt, þegar valið er að birta grein/frétt þá birtist stærri útgáfa af sömu 
mynd. Samantekt kemur fram í leit á vef. 
Meginmál, hér fer aðal efnisvinnan hér fram. Hægt er að afrita efni af helstu 
ritvinnsluforritum t.a.m. MS Word og Open office. Framsetning texta afritast fullkomlega 
yfir og aðlagar sig að framsetningu síðunar. Einnig má afrit texta af öðrum vefsíðum. 
Fella má með auðveldum hætti inn myndir, skjöl og margmiðlunarefni svo sem flash og 
quicktime. Við hverja breytinga á greinum geymir Eplica eldri útgáfur og tryggir þar með 
að ekkert efni glatist.

3. Smelltu á Vista hnappinn í vefritilinum til að vista nýskráninguna (smelltu á Hætta ef þú 
vilt hætta við skráninguna).  
 

 
 
Þegar grein er vistuð tekur á móti þér sprettigluggi sem inniheldur greinarskráninguna. 
Smelltu á Samþykkt til að klára skráninguna.
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Breyta má texta í Eplica með því að tví-smella á greinina. Þegar tví-smellt er á texta í grein, 
birtist vefritillinn efst í vafranum og hægt er að byrja að breyta texta (hægt er að breyta titil, 
undirtitil og samantekt með sama hætti).

Texta má einnig breyta með því að fara í Efnisvalmyndina.

1. Smelltu á Ctrl+Shift á lyklaborðinu til að kalla fram Efnisvalmyndina eða farðu með músar 
bendilinn yfir textasvæðið til að virkja Efnisvalmyndina (textasvæðið verður gult sem gefur 
til kynna að hægt er að breyta texta).

2. Smelltu á Efnisvalmyndarhnappinn  og veldu Breyta efni. 
 

3. Smelltu einhverstaðar innan textans til að nálgast vefritilinn.

4. Smelltu á Vista til að vista breytingarnar (Smelltu á Hætta til að fara úr greininni án þess 
að vista breytingar). 
 

 

Athugið! Texta í HTML einingum má einnig breyta með því að nota vefritilinn, ef þær hafa 

verið stillar þannig. . 

Breyta	efni
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Í hvert skipti sem að grein er breytt í Eplica er tekið afrit. Að auki eru upplýsingar um dagset-
ningu,  skráningartíma og höfund breytingarinnar skráðar. Kalla má fram fyrri útgáfu af grein 
sem að hefur verið breytt.

Kalla fram aðrar úgáfur efnis

1. Sláðu inn Ctrl + Shift á lyklaborðinu eða farðu með músarbendilinn yfir textasvæðið til að 

kalla fram Efnisvalmynd  (þegar músarbendillinn fer yfir textasvæðið verður það gult 
sem að gefur til kynna að hægt er að breyta texta).

2. Veldu Aðrar útgáfur. 
 

 

3. Smelltu á View til að skoða fyrri útgáfur.

4. Hakaðu í Copy fields boxin til að velja þau svæði sem að kalla á fram. 
 

 

5. Smelltu á Re-activate til að kalla fram útgáfuna.

Aðrar	útgáfur	efnis
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Skráningu greinar má nálgast í gegnum Efnisvalmynd. Sláðu inn Ctrl + Shift á lyklaborðinu eða 
farðu með músarbendilinn yfir textasvæðið til að kalla fram Efnisvalmynd  (þegar músarbendil-
linn fer yfir textasvæðið verður það gult sem að gefur til kynna að hægt er að breyta texta).

Að auki má nálgast upplýsingar eins og lýsigögn, skráningartíma greinar, tengd skjöl, ten-
gistöðu greina ofl.

Yfirlit

Birtir útgáfustöðu greinar, athugasemdir og skráningarupplýsingar (höfund greinar).

Greinin

Breyta má HTML  og/eða texta í grein og í samantekt. Hér má einnig breyta titil og undirtitil.

Dags. og leitargögn

Þegar grein er nýskráð verður til skráningar dagsetning. Þessi dagsetning ræður því 
hvar greinin birtist í greinalista Dagsetningunni má breyta með því að smella á dagatals 
táknmyndina eða slá inn nýja dagsetningu í innsláttarreitinn.

Myndir og skjöl

Myndir sem eru tengdar við greinar birtast undir Myndir og skjöl flipanum. Aftengja má myndir 
úr grein með því að smella á Aftengja hnappinn. Til að vista breytinguna, smelltu á Birta á vef 
hnappinn.
(Ekki er hægt að tengja mynd í ritvinnslu ef greinin hefur aldrei verið vistuð en það má hins 
vegar gera hér.)

Breyta	skráningu	efnis
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Tengja myndir og skjöl við grein

1. Veldu Myndir og skjöl flipann og smelltu á Tengja mynd/skjal .

3. Veldu skjalaflokk með því að smella á nafnið á honum (smelltu á ‘+’ til sjá undirflokka). .

4. Smelltu á flettigluggann hjá viðkomandi mynd og veldu myndastærð (þegar verið er að 
tengja inn mynd, skiptir ekki máli hvaða myndastærð er valin). 
 

 

5. Smelltu á Birta á vef til að vista.

Flokkar og birtingartími

Þegar grein er stofnuð verður til tenging við þá síðu sem hún var stofnuð á (Heimatenging). 
Tengja má sömu grein á aðrar síður og dreifa þannig birtingu hennar (Aukatengingu). Ef að 
viðkomandi grein er breitt á einhverjum stað á síðunni, uppfærast breytingarnar allstaðar þar 
sem að greinin er birt.

1. Veldu Flokkar og birtingartími flipann og smelltu á Tengja við vefflokk .

2. Smelltu á nafn þeirrar síðu sem þú vilt aukatengja greinina við (smelltu á ‘+’ til að sjá 
undirsíður).

3. Smelltu á Velja hnappinn  (aukatengdu síðurnar birtast í lista fyrir neðan 
heimatenginguna).

4. Smelltu á Birta á vef til að vista.
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Táknmynd (preview):

Greinarlisti (lítil):

Mynd með grein (miðstærð)

Myndasafn (stór):

Myndabanki:
er stærsta útgáfan og hægt að nota ef notuð er full stærð á greina/fréttaeiningu.

Myndastærðir
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Textavinnsla
Vefritill Eplica gerir alla vinnslu efnis einfalda og aðgengilega. Vefritill Eplica er sveigjanlegur 
og aðlagar sig eftir aðgerðum notandans, þannig birtir hann ritvinnsluaðgerðir á textasvæðum 
en myndvinnsluaðgerðir ef mynd er valin. Vefritillinn styður helstu aðgerðir sem notaðar eru í 
ritvinnslu og virkni hans er þar af leiðandi eitthvað sem flestir notendur Eplica ættu að þekkja.

Vefritillinn er staðsettur efst í vafranum þínum og birtist þegar grein er nýskráð eða breytt.

Helstu kostir Eplica ritilsins

•	 Afritun efnis úr ritvinnsluforritum eins og Word, Open Office og Excel 
•	 Afritun efnis af eldri vefsíðum ásamt því að viðhalda framsetningu eldra efnis
•	 Helstu aðgerðir ritvinnslu svo sem framsetning texta, töflur, staðsetning mynda og 

hlekkir.
•	 Notendur vinna í endanlegu útliti og framsetningu vefsins
•	 Vefritillinn gerir greinarmun á hvort verið er að vinna með texta eða myndir
•	 Staðsetning mynda og skjala er í höndum notandans
•	 Skráningar mynda og skjala eru aðgengilegar í gegnum vefritilinn 

Textajöfnun er sjálfgefin vinstrijöfnuð. Til að breyta textajöfnun, dragðu með bendlinum  yfir 
málsgrein og veldu textajöfnu úr vefritlinum (textajöfnun er einungis hægt að setja á heilar 
málsgreinar. Ekki dugar að hafa benilinn í málsgreininn, velja þarf hana alla). 

Búa til númeraðan eða óraðaðan lista

1. Veldu textann með því að draga yfir hann með músinni og smelltu á Númeraðan eða 
óraðaðan lista. 
 

Ath! Smelltu á Enter á lyklaborðinu til að bæta við línu í listanum. Til að fara úr listanum, 
smelltu tvisvar á Enter inni í listanum.

Inndreginn texti

2. Veldu málsgrein með þvi að draga með músarbendlinum yfir alla málsgreinina.

3. Smelltu á Auka inndrátt hnappinn til stækka bilið eða Minnka inndrátt til að minnka það. 
 

Textajöfnun

1. Veldu málsgrein með þvi að draga með músarbendlinum yfir hana.

2. Smelltu á vinstri, miðju eða hægri jafna hnappinn til að jafna texta (vinstri jöfnun texta er 
sjálfgefin). 
 

Textajöfnun	og	framsetning
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Textasnið má setja á orð eða málsgreinar. Að auki má nota flýtilykla eins og Ctrl+B fyrir 
breiðletrun og Ctrl+I fyrir skáletrun.

Þegar snið hefur verið sett á texta breytist viðkomandi hnappur í vefritlinum (hnappurinn verður 
innfallinn). Til að taka tegundina af textanum má smella inn í viðkomandi texta og smella svo á 
hnappinn í vefritlinum.

Breiðletrun .

Textasnið og framsetningu texta má afrita úr öðrum ritvinnslu forritum eins og MS Word og 
Open Office. H ‘tögin’ (headings) ásamt málsgreinum og línubilum afritast einnig yfir.

Setja tegund á texta

1. Veldu málsgrein með því að draga með músabendlinum yfir hann.

2. Veldu viðkomandi snið úr vefritlinum sem staðsettur er efst í vafranum þínum (breiðletrað, 
skáletrað ofl).

Ath! Snið og framsetningu má taka af texta með því að hægri-smella á yfirlitið.

Taka tegund eða framsetningu af texta

1. Hægri smelltu á yfirlitið í vefritlinum (yfirlitið er staðsett í hægra horninu í vefritlinum). 
 

 

2. Smelltu á OK í sprettiglugganum sem birtist.
3. Smelltu á Vista. 

 

Textasnið
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Bæta við tengil (tengill utan vefs)

1. Veldu textann með því að draga yfir hann með músarbendlinum.

2. Smelltu á Nýr tengill úr vefritlinum  (Ctrl + K).

3. Sláðu inn tengilinn.

4. Smelltu á OK.

 Tenglavalmynd (tengill innan vefs)

1. Veldu textann með því að draga yfir hann með músarbendlinum.

2. Smelltu á Tenglavalmynd úr vefritlinum .

3. Smelltu á þá síðu sem þú vilt setja tengil á (eða smelltu á greinar sem birtast í glugganum 
hægra megin). Smelltu á „+“ til að sjá undirflokka.

4. Smelltu á Velja og lokaðu glugganum.

Opna tengil í nýjum glugga

1. Smelltu á textann með tenglinum.

2. Vefritillinn breytist og tekur mið að þvi að verið er að vinna með tengil.

3. Veldu Opna í nýjum glugga til að opna tengilinn í nýjum ‘Tab’ eða nýjum glugga.

Þetta er mikilvægt að gera þegar tengt er útfyrir síðuna.

Tenglar	og	bókamerki
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Auðvelt er að bæta við töflum úr vefritlinum. Einnig má afrita töflur úr vefritlum eins og MS 
Word, Open Office og töflureiknum eins Excel.

Bæta við töflu

1. Staðsettu músarbendilinn þar sem að þú vilt bæta við töflu (ágætt er að staðsetja 
bendilinn fremst í málsgrein svo að textinn flæði eðlilega í kringum textann).

2. Smelltu á Ný tafla hnappinn úr vefritlinum  (töflur verða til sjálfgefnar með 4x röðum og 
4x dálkum).

Breyta töflu breidd

1. Smelltu efst á hægra hornið á töflunni (‘handföng’ birtast á töflunni).

2. dragðu töfluna til eða sláðu inn breydd í innsláttarreitinn (ef þú vilt setja inn breytt í 
prósentum settu þá ‘%‘ fyrir aftan töluna).

Bæta við röð að ofan/neðan

1. Smelltu inn í þá röð sem þú vilt bæta við röð að ofan eða neðan.

2. Smelltu á Ný röð (ofan) hnappinn .

3. Sláðu inn þann fjölda af röðum sem þú vilt bæta við.

4. Smelltu á OK.

1. Smelltu á Ný röð (neðan) hnappinn .

2. Sláðu inn þann fjölda af röðum sem þú vilt bæta við.

3. Smelltu á OK.

Eyða röð

1. Smelltu inn í þá röð sem þú vilt eyða.

2. Smelltu á Eyða röð hnappinn til að eyða röðinni .

Bæta við dálk

1. Smelltu inn í þann dálk sem þú vilt bæta við fyrir framan eða eftir.

2. Smelltu á Nýr dálkur (framan) hnappinn . 

3. Sláðu inn þann fjölda af dálkum sem þú vilt bæta við.

4. Smelltu á OK

Töflur
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1. Smelltu á Nýr dálkur (framan) hnappinn .

2. Sláðu inn þann fjölda af dálkum sem þú vilt bæta við.

3. Smelltu á OK

Eyða dálk

1. Smelltu inn í þann dálk sem þú vilt eyða.

2. Smelltu á Eyða dálk hnappinn .

Bæta við reit

1. Smelltu inn í þann reit sem þú vilt bæta við reit að framan.

2. Smelltu á Bæta við reit (að framan) hnappinn .

3. Sláðu inn þann fjölda af reitum sem þú vilt bæta við.

4. Smelltu á OK.

1. Smelltu á Bæta við reit að aftan hnappinn .

2. Sláðu inn þann fjölda af reitum sem þú vilt bæta við.

3. Smelltu á OK

Eyða reit

1. Smelltu inn í þann reit sem þú vilt eyða.

2. Smelltu á Eyða reit hnappinn .
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Senda má myndir og skjöl í skjalasafnið hvaðan sem er að vefnum þínum. Einu kröfurnar eru 
að notandinn sé staddur í ritham greinar og hafi aðgang að vefritlinum.Vefritilinn má nálgast úr 
greinum, atburðum og HTML einingum.

Þegar myndir eru sendar í skjalasafnið úr tölvunni þinni verða til afrit af myndunum. Afritin 
verða til í fyrirfram skilgreindum stærðum og eru þær aðgengilegar úr skjalasafninu. Uppruna-
leg stærð myndar er einnig geymd. Eplica flokkar myndir og skjöl sjálfkrafa þegar verið er að 
senda í skjalasafnið. Hægt er að skrá margar myndir (og skjöl) í einu.

Í Eplica má tengja inn myndir á tvo vegu við greinar, tengdar	myndir and staðsettar	myndir. 
Ágæt vinnuregla er að tengja inn aðalmyndina og fella svo inn í texta ef að fleiri myndir eiga að 
birtast í greininni. 

Ath! Þegar mynd er sett inn í grein ert þú beðin um að velja hvort þú vilt tengja mynd eða 
staðsetja mynd. Birting myndarinnar ræðst af því hvort þú velur.

Tengdar myndir

Ef að þú velur tengda mynd sem staðsetningu þá verður myndin staðsett á fyrirfram 
skilgreindan stað og myndastærðin er föst. Tengdar myndir er góð leið til að tryggja það að 
myndin sé alltaf á sama stað og stærð. Annar kostur við tengdar myndir er að þær birtast í 
greinalistum (t.d. fréttalistum og þá sem táknmyndir). Einnig má búa til myndasafn úr tengdum 
myndum (ef að greinaeiningin er stillt þannig).

Staðsettar myndir

Með því að staðsetja mynd ræður þú hvar myndin birtist inn í greininni ásamt því að ráða 
stærð myndar (stærð myndar ræðst stærðum afrita), hægt er að vinstri, hægri eða miðju jafna 
mynd. Einnig má draga mynd innan texta og staðsetja hana þannig.

Ath! Staðsettu músarbendilinn fremst í þá málsgrein þar sem þú vilt staðsetja mynd hjá. 
Með þvi tryggirðu að textinn flæði eðlilega um myndina.

Myndir	og	skjöl
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Eplica styður allar helstu skjalategundir eins og: jpg, png og gif (CMYK myndir eru ekki studdar 
af vöfrum.) , flv, mp4, avi og mov, xls, doc og pdf. Skjalategundir sem að eru ekki studdar af 
vöfrum má senda í skjalasafnið og nota fyrir niðurhal.

Senda skjal í skjalasafn

1. Smelltu á Ctrl+Shift á lyklaborðinu til að kalla fram Efnisvalmyndina eða farðu með 
músar bendilinn yfir textasvæðið til að virkja Efnisvalmyndina (textasvæðið verður gult 
sem gefur til kynna að hægt er að breyta texta). Smelltu á Skjalasafns hnappinn úr 

vefritlinum .
2. Smelltu á Media Upload flipann í sprettiglugganum og smelltu á Upload files. 

 

 
 

3. Smelltu á Sækja í skjalamóttökunni. 
 

4. Veldu myndir eða skjöl af tölvunni þinni. Hægt er að senda fleiri ein eitt skjal með því að 
smella á Shift og velja skjöliln, einnig má smella á Ctrl og velja bæta við skjölum.

5. Smelltu á Senda hnappinn 
 

 

Skjölin birtast í skjalamóttökunni og bíða þess að verða skráð eða eytt.

1. Sláðu inn nafn skjalsins (lýsandi heiti skjalsins sem birtist í skoðurum þegar bendill er 
settur yfir þau).

2. Sláðu inn Alt tag (alt tag er notað fyrir skjálesara blindra en er ekki skilyrt að nota).
3. Veldu skjalaflokk.
4. Smelltu á Skrá skjal í skjalaflokk til að skrá skjalið (eða smelltu á Eyða skjali).

Senda	myndir	og	skjöl	í	skjalasafn
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Ath! Skjöl sem innihalda sama skráarnafn geta ekki verið saman í skjalaflokki. Ef að skjal 
með sama skráarnafni er fyrir má annað hvort yfirskrifa það skjal eða breyta skráarnafnið 
nýja skjalsins. 

Skrá myndir eða skjöl með „Mörg skjöl“ (í sama skjalaflokk)

1. Gefðu hverri mynd nafn (sérstakt fyrir hvert skjal, sjá hér að ofan)
2. Smelltu á flipann Mörg skjöl 

3. Veldu skjalaflokkinn sem að skjölin eiga að vera skráð í.
4. Veldu tegund (þegar verið er að skrá með fjölskjölun getur Eplica ekki flokkað skjölin 

skjálfvirkt).
5. Hakaðu við Skráning
6. Smelltu á Apply to selected
7. Smelltu á Register selected hnappinn til að vista skjölin í skjalasafnið.
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Tengja	mynd	við	grein

Bæta	við	mynd
1. Staðsettu músarbendilinn fremst í málsgrein.

2. Smelltu á Setja inn mynd úr skjalasafni hnappinn .
3. Smelltu á skjalaflokk úr skjalasafninu með því að smella á viðkomandi flokk vinstra 

megin í glugganum (smelltu á örina til að opna undirflokka). 
 

 

4. Skjalasafnið flokkar skjöl eftir tegundum, myndir (jpg, gif, png), skjöl (word, excel ofl...), 
flash og mov (quicktime og avi hreyfimyndir). Veldu vefmyndir úr Tegund. 
 

 

5. Smelltu á felligluggann og veldu skjalastærð (Eplica býr til afrit af myndum í mismunandi 
stærðum). 
 

 
 

6. Veldu OK til fella myndina inn í textann og staðsetja að vild (vinstri, hægri eða 
miðjujafna) eða smelltu á Cancel til að tengja myndina. Einnig má smella á myndina 
með músar hnappinum og draga myndina til og staðsetja hana þannig. 

Ath! Ef að smellt er á Cancel til að tengja myndina, birtist hún ekki fyrir en greinin hefur 
verið vistuð.
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Tengja	skjal	við	grein

Tengja má skjöl (doc, pdf, xls ofl) við greinar á sama hátt og myndir. Þau eru sett inn með því 
að staðsetja bendilinn inn í grein eða með því að velja texta eða málsgrein og vísa í skjalið.

Búa til tengil við skjal

1. Dragðu með músar bendlinum yfir viðkomandi texta.

2. Smelltu á Setja inn efni úr skjalasafni hnappinn  til að kalla fram skjalasafnið.
3. Smelltu á skjalaflokk úr skjalasafninu með því að smella á viðkomandi flokk vinstra 

megin í glugganum (smelltu á örina til að opna undirflokka).   
 

 

4. Skjalasafnið flokka skjöl eftir tegundum,  myndir (jpg, gif, png), skjöl (word, excel ofl...), 
flash og mov (quicktime og avi hreyfimyndir). Veldu Skjöl úr Tegund.  
 

 

5. Veldu Upprunaleg úr felliglugganum fyrir neðan skjalið. 
 

 

6. Smelltu á OK til að staðsetja skjalið eða Cancel til að tengja það.

Ath! Ef að smellt er á Cancel til að tengja skjalið, birtist það ekki fyrir en greinin hefur verið 
vistuð.
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Staðsetning	mynda

Myndir sem að eru felldar inn í grein má staðsetja og jafna. Hægt er að smella á mynd og 
draga hana til með músar bendlinum.

Staðsetning	mynda
1. Veldu þá mynd sem þú vilt jafn með því að smella á hana.
2. Smelltu á viðkomandi jöfnun úr vefritlinum. 

 

 

Ath! Myndir geta verið vinstri, hægri eða án jöfnunar (miðjaðar). Ef að mynd er með vinstri 
eða hægri jöfnun þá flæðir textinn eðlilega í kringum myndina. Ágæt regla er að staðsetja 
mynd fremst í málsgrein til að tryggja að flæðið á textanum sé eðlilegt.
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Þegar grein er stofnuð (ásamt öðru efni í Eplica) birtist tengistaða þess í Ritstjórnarskjánum 
Þar má breyta röðun greina, birtingarstöðu ásamt því að tengja inn aðrar greinar og eyða ten-
gistöðu greina.

Þegar efni er tengt inn með Ritstjórnarskjánum þarf að vera síðueining til staðar til að birta ef-
nið. Þegar t.d. grein er tengd inn með Ritstjórnarskjánum þarf að vera ‘greina’ einingavalmynd 
til að geta birt greinina.

Ath! Kalla má fram einingavalmynd með því að velja viðkomandi sniðmát í skráningu síðu 
úr síðuvalmynd (sjá: Sniðmát).

Smelltu á Síðuvalmynd hnappinn efst í horninu á vafranum þínum og veldu Ritstjórnarskjár 

Ritstjórnarskjár
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Tengistaða	greina

Ritstjórnarskjárinn veitir yfirlit yfir efni sem að tengt er við viðkomandi síðu. Hægt er að breyta 
röðun greina, birtingarstöðu ásamt því að tengja inn aðrar greinar og eyða tengistöðu greina.

Breyta tengistöðu greina á síðu

1. Smelltu á Síðuvalmynd hnappinn  efst í horninu á vafranum þínum og veldu 
Ritstjórnarskjár.

2. Smelltu á Tengistaða og veldu Óvirk til að taka grein úr birtingu (veldu Virk til að birta hana 
aftur). 
 

3. Smelltu á Vista. 
 

Aftengja grein af síðu

Þegar grein er aftengd af síðu með ritstjórnarskjánum er hægt að nálgast hana aftur úr 
stjórnkerfinu. 

1. Smelltu á “-“ hnappinn. 
 

2. Smelltu á Vista.

Greinar eru raðaðar sjálfgefið eftir dagsetningu, þetta þýðir að nýjasta greinini birtist efst á 
síðunni. Þessu má breyta með því að bæta við röðun greina í ritstjórnarskjánum. Ef fleiri en ein 
grein er með sömu röðun þá ræður dagsetningin röðun þeirra.
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Tengja	grein	við	síðu

Tengja má greinar við síður í gegnum ritstjórnarskjáinn. 

Tengja grein við síðu

1. Smelltu á Síðuvalmynd hnappinn  efst í horninu á vafranum þínum og veldu 
Ritstjórnarskjár.

2. Smelltu á Birta flettigluggann og veldu Article. Greinin birtist neðst í sprettiglugganum. 
 

 

3. Ný tenging frá: Article birtist fyrir neðan tengistöðu greina. Smelltu á “...” hnappinn til að 
sækja grein. 
 

 

4. Leitaðu að viðkomandi grein sem þú vilt tengja inn og smelltu á titil hennar til að velja. 
 

 

5. Settu tengistöðu sem Virka.

6. Settu Tengitegund sem Heimatengingu.

7. Smelltu á Skrá hnappinn. 
 

 

8. Lokaðu Ritstjórnarskjánum til klára. 
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Lýsigagnaskráningu (metadata) má setja inn leitarorð fyrir leitarvélar. Leitarorð eru aðskilin 
með “,”.

Dæmi um leitarorð lýsigagna: hugsmiðjan, vefsíður, kennsluefni.

Bæta við lýsigagnaskráningu

1. Smelltu á Síðuvalmynd hnappinn  efst í horninu á vafranum þínum og veldu 
Lýsigagnaskráning. Sláðu inn í eftirfarandi svæði. 
 

 

2.	 Titill: Titil svæðið er það sem birtist í öfugri röð efst í vafranum þínum.

3.	 Lýsing: Stuttur og hnitmiðaður texti fyrir leitarvélar.

4.	 Leitarorð: Leitarorð fyrir leitarvélar. 
 

5. Smelltu á Vista til að klára. 
 

Lýsigagnaskráning
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Get	ég	afritað	texta	úr	Word	og	yfir	í	Eplica?
Afrita má með auðveldum hætti texta úr Word og yfir í Eplica, framsetning texta heldur sér 
sem og tenglar.

1. Í Word, dragðu yfir þann texta sem þú vilt afrita

2. Í Eplica, smelltu með bendlinum inn í þá grein þar sem að þú við líma textann

3. Hægri-smelltu með músinni og veldu Paste (Ctrl + V) 

Ath! Ef að framsetning er ekki að færast rétt yfir í Eplica er gott að slá á Return á 
lyklaborðinu áður en textanum er límt inn. Með því má tryggja að Eplica Vefritillinn taki á 
móti Word textanum rétt.

Grein	vistast	ekki?
Athugaðu hvort titil vantar í skráningu greinar. Ekki er leyfilegt að skrá grein ef titil vantar. 
Athugaðu að Popup (takmörkun sé ekki á sprettiglugga) sé leyft í vafra.

Hvernig	er	skráningu	lýsigagna	(meta	data)	háttað?
Auðvelt er að skrá lýsigögn fyrir allt efni á vefsvæðinu; vefinn sjálfan, einstaka vefflokka, 
einstakar greinar og myndir sem notaðar eru á vefsvæðinu. Þetta auðveldar aðgengi að 
efninu á fleiri en einn hátt. Í fyrsta lagi auðvelda vel skráð lýsigögn leitarvélum að finna 
efnið á síðunni en auk þess fá greinar með vel skráðum lýsigögnum hærra vægi þegar 
leitarvélin raðar saman leitarniðurstöðum. Þannig verður efni viðkomandi vefsíðu hærra á 
listanum en ella. Lýsigögn er hægt að láta erfast milli hluta vefsvæðisins. Þannig að ef ekki 
eru skráð sérstaklega lýsigögn fyrir ákveðna hluta vefsins eða ákveðnar greinar erfast þau 
sjálfvirkt frá næsta flokk ofan við.

Nýstofnuð	síða	birtist	ekki?
Athugaðu hvort vinnslustaða síðu sé ekki sett sem Virk og að birting sé sett sem Sjálfvirk.

Tengd	grein	birtist	ekki?
Ef að grein er tengd við síðu en er ekki að birtast þá vantar líklega birtingareiningu.

1. Setja inn birtingareiningu

2. Smelltu á Einingavalmynd á viðkomandi efnissvæði

3. Veldu Nýja einingu 

4. Veldu Registered page items / Common / Greinar

5. Smelltu á Vista

Tengdar	myndir	birtast	ekki?
Athugaðu að það sé rétt stilling á síðuviðbótinni sem birtir tengdar myndir (Stillingar 
síðuviðbótar).

Vistaðar	breytingar	koma	ekki	fram	á	síðu?
Go to List all page-includes from the Page menu and make sure that the page-include is 
checked as active.

Algengar	spurningar
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