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1 Introduktion 
Umbraco er en informationsplatform, der giver dig mulighed for hurtigt og nemt at publicere 
indhold på en hjemmeside uden at have et specifikt kendskab til opbygning af hjemmesider. 
Umbraco giver enhver medarbejder mulighed for nemt at oprette og opdatere virksomhedens 
hjemmeside via en normal Internet browser. Det kan sammenlignes med simple tekstbehandling. 

 

Der kræves ingen specielle færdigheder for at oprette web sider med Umbraco og du ville kunne 
oprette og udgive sider uden forudgående kendskab til HTML. Ikke desto mindre vil dette på ingen 
måde reducere funktionaliteten af din hjemmeside. Umbraco tilbyder en række funktioner, som en 
hver redaktør kan bruge til at udvikle deres hjemmeside. Målet med en platform som Umbraco er 
at distribuere det arbejde, som udvikling og opdatering af en hjemmeside involvere blandt så 
mange mennesker som muligt. Det er nemt at lære og bruge. De fleste synes det er godt at et 
værktøj der er nemt at lære at bruge, mens dem der allerede har kendskab til opbygning af 
hjemmesider føler sig begrænset i brugen af en sådan platform. Hvis du allerede har erfaring med 
opbygning af hjemmesider kan du bruge din viden til oprettelse af sider med brug af HTML, eller 
andre værktøjer du er vant til at bruge, som så igen kan integreres i Umbraco. Alt hvad du kan 
lave ved brug af HTML, kan du også lave i Umbraco. 

 

Umbraco er en platform for alle typer hjemmesider. De fleste kommercielle hjemmesider er rettet 
mod forskellige målgrupper. Næsten alle virksomheder har en offentlig tilgængelig hjemmeside, 
som de bruger til at markedsføre sig selv og deres produkter overfor kunder og andre 
interessenter. Mange virksomheder har også et intranet, som er en hjemmeside for publicering af 
intern information for medarbejdere. Mange har også et extranet, som er tiltænkt medarbejdere og 
ofte eksterne entiteter som fx. partnere eller underleverandører. De sidste to typer er som regel 
beskyttet, så det kun er personer med nødvendig autorisation der kan tilgå dem. Gennem 
Umbraco kan alle disse typer hjemmesider håndteres fra en enkelt platform. Nogle organisationer 
har valgt at implementere alle deres hjemmesider i Umbraco, mens andre har udvalgt enkelte. Al 
redigering udføres direkte via en Internet browser, hvilket betyder at du altid vil være i stand til at 
logge ind i Umbraco via Internettet for at oprette og opdatere hjemmesiden uanset tid og sted. 

 

Mens Umbraco er designet til at være så intuitivt som muligt, er formålet med dette dokument at 
give redaktører de nødvendige færdigheder der kræves for at udføre deres job, samt gøre læring 
og brug af Umbraco så smertefri som muligt. 

 

God fornøjelse! 
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2 Kom i gang med Umbraco 

2.1 Log ind 

Umbraco er et web publiceringssystem, der er nemt for redaktører at bruge og kræver ikke store 
hardware og software ressourcer. Alt du har behov, er grundlæggende tekstbehandlings 
færdigheder og en moderne webbrowser. For at få adgang til redigering, skal du åbne din browser 
og indtaste adressen på det websted, du vil redigere, plus /umbraco/umbraco.aspx fx 
http://www.virksomhed.dk/umbraco/umbraco.aspx. Et login-felt vises hvor du skal indtaste dit 
brugernavn og password. Spørg din systemadministrator hvilken adresse gælder for din 
hjemmeside.  

2.2 Redigeringsinterfacet 

Når du er logget på Umbracos redigeringstilstand, vil følgende indhold vises i din browser. På 
venstre side af vinduet er indholdspanelet, der viser siderne på hjemmesiden i form af en 
træstruktur. Nedenfor indholdspanelet findes sektionspanelet, der giver adgang til de forskellige 
sektioner i redigeringstilstandens interface. Den højre side af vinduet viser enten den aktuelle side, 
eller som i dette tilfælde, startsiden i redigeringstilstand. 

 

 

 

 

 
 

 

Strukturen som redaktøren bliver 
præcenteret for. Hver overskrift svarer til en 
side på hjemmesiden. Klik på trekanten for 
at vise underliggende sider. 

Sektionspanelet bruges til at navigere 
rundt i de forskellige sektioner. For-
skellige brugere vil have adgang til 
forskellige sektioner. 

Hurtig mulighed for at oprette indhold 

Hurtig søgning for at finde eksisterende indhold 
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2.3 Rediger eksisterende indhold 

For at redigere en side i redigeringstilstand skal du gøre følgende: 

1. Gå til den side, du ønsker at redigere i træstrukturen indenfor indholdspanelet og vælg siden 
ved at klikke på navnet. Redigeringsinterfacet for siden vises derefter til højre.  
(Du kan gennemse underside I træstrukturen ved at klikke på trekanten foran sidenavnet).   

2. Foretag dine ændringer af indholdet. 

3. Klik på Gem. 

4. Klik Se siden for at se, hvordan siden vil se ud når indholdet er udgivet på hjemmesiden. (At 
se en side inden den udgives kaldes også for Preview). 

5. Når du er tilfreds, skal du klikke Gem og Udgiv for at udgive ændringerne. 

 

 

 

 

 
 

2.4 Opret, Gem og Udgiv Indhold 

Proceduren for oprettelse af sider i Umbraco kan beskrives i seks nemme trin. Start med at 
beslutte hvor siden skal være, opret derefter siden, tilføj indhold til siden, gem siden, preview 
siden og endelig udgiv siden. 

1. Vælg den side, som du gerne vil lave en underside til. 

2. Højreklik på siden, og klik Opret fra kontekstmenuen og vælg derefter dokumenttype og 
indtast et navn på siden. 

3. Tilføj indhold til siden 

4. Klik Gem. 

5. Klik Se siden for at få vist hvordan siden vil se ud når den er udgivet. 

6. Når du er tilfreds, skal du klikke på Gem og Udgiv for at få ændringerne live. 

1. Vælg en side i indholdstræet.            5. Klik Gem og Udgiv 
 

3. Klik Gem                 4. Klik Se siden for at få preview af siden 
 

2. Foretag ændringer af indholdet 
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2a. Højreklik og vælg Opret fra menuen 
 

1. Vælg en side i indholdstræet 
 

2b. Vælg dokumenttype. Indtast navn og klik Opret 
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2.4.1 Forskellige muligheder for at gemme og publicere 
Det er muligt at gemme indholdet af siden på flere forskellige måder. De forskellige alternativer 
passer til forskellige formål, afhængigt af hvad du vil gøre, når du har gemt. 

Gem 
 Gem knappen er ideal til når du arbejder på en side i en længere periode  

For at være sikker på at du ikke mister nogle af dine ændringer, bør du gemme 
regelmæssigt. Når du klikker Gem, er indholdet gemt, men ikke udgivet på hjemmesiden.  

(Du kan bruge Preview knappen til at få vist hvordan siden vil se ud når den er udgivet på hjemmesiden) 

Gem og Udgiv 
Gem og udgiv knappen er ideal til når du ønsker at udgive en tidligere gemt side til 
hjemmesiden, eller til at udgive en siden uden at lave preview først.  

Udgivet (Kontekstmenuen) 
Brug af Udgiv fra kontekstmenuen er ideel, når du ønsker at 
udgive en side og alle dens undersider på én gang. Når du 

klikker på Udgiv åbnes en dialogboks, hvorfra du kan vælge hvilke sider der skal udgives. 

6. Klik Gem og Udgiv 
 

4. Klik Gem                     5. Klik Se siden  for et preview af siden 
 

3. Tilføj indhold til siden 
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Planlagt udgivelse 
Planlagt udgivelse er ideel når du har brug for at 
en side bliver udgivet på et bestemt tidspunkt, 
hvor det ikke er praktisk at gøre det manuelt. 
Indstillinger for planlagt udgivelse findes på 
fanen Egenskaber på den side, du ønsker at 

udgive. Du skal blot vælge en Udgivelsesdato og klik derefter på Gem og siden vil blive udgivet 
automatisk når den valgte dato indtræffer.  

2.5 Arbejdet med strukturen af en hjemmeside 

Konstruktion af en hjemmeside fra bunden kræver stor omtanke, før det praktiske arbejde 
begynder. Det er vigtigt at have en klar idé om, hvilke oplysninger der skal vises, og hvordan dette 
skal struktureres, så besøgende nemt kan finde hvad de søger. Hvis der skal vises en stor 
mængde oplysninger, er det endnu vigtigere at planlægge ordentligt, før arbejdet påbegyndes. Fra 
et rent teknisk synspunkt er der normalt ingen særlige problemer i starten med det praktiske 
arbejde, men det kan medføre en stor mængde gentagende arbejde, hvis du ikke er tilfreds. 

 

Det er normalt at skabe en område baseret struktur direkte under startsiden, og til at opbygge 
struktureren i henhold til denne startside for hvert område. For at gøre det nemt for de besøgende 
at finde det, de søger, og navigere rundt på dit websted, er det en god ide at begrænse 
menustrukturen til højst tre niveauer. Dette gør det også nemmere for dig at vedligeholde 
hjemmesiden på en fornuftig måde. 

 

Strukturen i Umbraco består af sider. Navnene på siderne danner automatisk strukturer og 
menuer. På toppen af strukturen vil du altid finde startsiden, som er grundlaget for dit websted. 
Under startsiden, opretter du så den struktur, du ønsker ved at oprette nye sider. Det kan være 
hensigtsmæssigt at oprette sider, så strukturen er klar, før du fylder siderne med indhold. Det er 
også meget let at flytte og kopiere sider i strukturen. 

 

Roden af webstedets struktur er også her, du finder papirkurven. 
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2.6 Sortering af sider 

Siderne i Umbraco sorteres i træstrukturen i henhold til en foruddefineret sorteringsrækkefølge. 
Det er mest almindeligt, at den side, der er oprettet senest skal placeres i toppen af træstrukturen. 
Du kan nemt ændre sorteringsrækkefølgen af siderne indenfor en sektion af hjemmesiden ved at 
bruge sorteringsfunktionen. 

1. Vælg den overordnede side for den sektion du ønsker at sortere. 
(Den side for hvilken du ønsker at sortere undersiderne) 

2. Højreklik på siden, og klik Sortér fra kontekstmenuen. 

3. Træk siderne i den ønskede orden. Alternativt kan du klikke på kolonneoverskriften for at 
sortere siderne efter Navn eller Oprettelsesdato. Hvis du klikker en ekstra gang på 
kolonneoverskriften vender sorteringsrækkefølgen. 

4. Klik Gem 

 

 

2.7 Flyt en side 

Du kan nemt flytte sider mellem sektioner indenfor hjemmesidens struktur ved at bruge flytte 
funktionen. 

1. Vælg den side du ønsker at flytte. 

2. Højreklik på siden, og klik Flyt fra kontekstmenuen. 

3. Vælg den overordnede side, du ønsker at flytte siden ind under. 

4. Klik OK 

 

3b. Klik på kolonneoverskriverne for at sortere  
                    efter Navn eller Oprettelsesdato 
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2.8 Kopiering af en side 

Hvis du ønsker at genbruge en side eller struktur du tidligere har oprettet, kan du kopiere siden og 
dens underordnede sider til et andet sted i hjemmesidens struktur. Når du kopierer en side, vil alle 
dens underordnede sider også blive kopieret. Du kan også angive, om links skal opdateres 
automatisk, eller holde forbindelsen til de originale sider. 

1. Vælg den side, du vil kopiere. 

2. Højreklik på siden, og klik på Kopiér fra kontekstmenuen. 

3. Vælg den overordnede side, du vil kopiere siden ind under. 

4. Vælg hvorvidt du vil relater kopierede elementer til den originale side (Relate copied items to 
the original). 

5. Klik OK 
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2.9 Slette en side 

Hvis du har et stort antal sider på dit websted, som ikke længere er offentlige, kan du slette dem 
fra hjemmesiden. Når du har slettet en side, sendes den til papirkurven. Hvis du fortryder, kan du 
gendanne de slettede sider fra papirkurven. 

1. Vælg den side du ønsker at slette. 

2. Højreklik på siden, og klik på Slet fra kontekstmenuen. 

3. Klik OK for at bekræfte sletningen af siden, eller klik Annuller for at annullere sletningen. 

2.9.1 Gendan en side fra papirkurven 
Papirkurven er en særskilt træstruktur indenfor Indholdspanelet, og du 
kan genkende den ved genbrugssymbolet afbilledet til venstre. Hvis du 
klikker på trekanten foran Papirkurven, vil du se dens indhold. Hvis du 

vil gendanne en side skal du blot flytte den til det sted i strukturen, hvor du ønsker siden skal 
optræde. Læs mere om hvordan du gør dette i afsnittet Flyt en Side. 

2.9.2 Tøm papirkurven 
Hvis du vil, kan du tømme indholdet af Papirkurven.  

1. Vælg Papirkurven i træstrukturen. 

2. Højreklik på Papirkurven, og klik Tøm Papirkurv i kontekstmenuen. 

3. Kontroller afkrydsningsfeltet for at bekræfte sletning af alle sider i papirkurven. 

4. Klik OK. 
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3 Arbejdet med indhold 
I dette afsnit vil vi vise, hvordan man arbejder med forskellige datatyper i Umbraco. I praksis 
opbygger du hele dit websted ved hjælp af færdige sideskabeloner i stedet for at bygge den ved 
hjælp af HTML og programmering, hvilket er normalt, når du ikke har et værktøj som Umbraco. 
Dybest set, behøver du kun at udfylde oplysninger, da funktionaliteten er indeholdt i 
sideskabelonen. 

3.1 Rich Text Editor 

Umbracos Rich Text Editor er det område, hvor du som redaktør, kan være kreative. Du vælger, 
hvor meget du selv vil gøre. Du kan arbejde med tekstindhold, formatering af teksten, eller blot 
lade det være på den måde, den allerede er. Hvis du ønsker at gøre mere, kan du indsætte 
billeder, oprette tabeller eller oprette links til andre sider eller dokumenter. Du er kun begrænset af 
rækkevidden af din egen fantasi. 

 

Funktionaliteten varierer afhængigt af, hvordan editoren er sat op. I denne manual tages der 
udgangspunkt i den indbyggede editor. Kontakt din systemadministrator for at få oplysninger om, 
hvilke editor features din organisation bruger. 

3.1.1 Editor-knapper 
Nedenfor er alle standard editor knapper til rådighed. Din systemadministrator er i stand til at 
bestemme, hvilke knapper der vises i forskellige skabeloner. Du kan derfor have adgang til flere 
eller færre knapper end dem der er vist her. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Paragraph Break/Line Break 
Editoren er ligesom alle andre tekstbehandlingsprogrammer. Du skriver teksten, og teksten brydes 
når linjen har nået slutningen. Når du trykker på ENTER i editoren, får du en ekstra afstand i 
afsnittet, hvilket betyder, at der er plads mellem afsnittene. Hvis du ikke ønsker en ekstra afstand, 
men blot ønsker at lave et linjeskift i stedet for. Kan du gøre dette ved at trykke på SKIFT + 
ENTER. 

Redigér HTML-kilde                                                                     Unummeret punktopstilling 
 
Fjern formatering                            Fed                                        Nummeret liste 
 Fortryd (CTRL-Z)                           Kursiv                                    Formindst indrykning 

 
Gendan (CTRL-Y)                         Understreget                         Forøg indrykning 

 

Klik                            Juster til venstre                   Indsæt hyperlink 
 

Kopier                                          Centrer                       Fjern hyperlink 
 Indsæt fra Word                                  Juster til højre             Indsæt/rediger anker 

 Typografier                                           Centrer            Indsæt/rediger billede 
 Indsæt makro 

Indsæt tabel 

Vandretstreg 

Specialtegn 
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3.1.3 Genvejstaster 
For at gøre dit arbejde lettere, kan du bruge genvejstaster til bestemte redaktør funktioner. Med 
genvejstasterne kan du bruge dit tastatur til at udføre bestemte kommandoer. 

Kommando Genvej 

Ctrl + Z Fortryd 

Ctrl + Y Gentag 

Ctrl + X Klip 

Ctrl + C Kopiér 

Ctrl + V Indsæt 

Ctrl + B Fed 

Ctrl + I Kursiv 

Ctrl + A Vælg alt 

3.1.4 Kontekstmenu (højreklik) 
Udover værktøjslinjen har du også adgang til alle 
standard værktøjer via kontekstmenuen. For at vise 
genvejsmenuen, skal du blot højreklikke på et vilkårligt 
sted i editorens tekstfelt.  

3.1.5 Tekstformatering 
Du behøver normalt ikke bruge særlig meget tid på at 
formatere tekst, da Umbraco tager sig af en masse 
formatering for dig. Når standardformateringen ikke er tilstrækkelig findes der en række 
muligheder for at ændre formateringen af teksten. 

Formateringsknapper 
 Den mest basale, og formentlig den mest 

kendte måde at kontrollere formateringen er 
via formateringsknapperne. Disse fungerer 

stort set på samme måde som de fleste tekstbehandlingsprogrammer som fx. Microsoft Word. 
Med disse kan du anvende simpel formateringer som Fed, Kursiv and understregning

 

 samt ændre 
tekst placering og skabe punkt- og nummerede lister.  

Uanset hvilken formatering du anvender er fremgangsmåden for brugen af de forskellige 
formaterings knapper den same. 

1. Vælg den tekst du vil anvende formatering på. 

2. Klik på formaterings knappen for at anvende den formatering, du ønsker at tilføje. 

Typografier 
En anden måde at anvende formatering er via typografi dropdown listen 
Typografier. Denne typografi-liste indeholder en række foruddefinerede 
typografier, der kan anvendes til tekst og samtidig bevare et ensartet 
udseende på webstedet. Disse typografier indeholder ofte mere avanceret 
formaterings funktionalitet, såsom overskrifter, under-overskrifter og afsnit. 
Selvom typografierne der er til rådighed på dit websted kan variere, er 

processen for at anvende typografierne altid den samme. 

1. Vælg den tekst du vil anvende typografien på. 

2. Vælg den typografi du vil anvende fra dropdown listen Typografier. 
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 Fjern formatering 
Hvis du har formateret et afsnit eller en markering ved hjælp af formaterings knapperne, kan du 
fjerne en formatering ved at markere teksten og klikke på samme formaterings-knap for at fjerne 
denne formatering igen.  

 

 Alternativt, hvis du har anvendt formatering ved hjælp af Typografier dropdown listen, eller 
hvis du har indsat formateret tekst fra et andet program, kan du fjerne al formatering ved at 

markere teksten og klikke på Fjern formatering-knappen. 

Kopiér indhold fra andre programmer 
Du kan kopiere tekst til Umbraco fra ethvert program, du ønsker. Det vigtigste er at indsætte 
teksten på den rigtige måde, for at opretholde udseende af hjemmesiden. 

1. Vælg og kopiere teksten i det program, du vil kopiere fra. 

2. Skift til Umbraco og log ind i redigeringstilstand for den side, du ønsker at kopiere teksten til. 

3. Placer markøren i redigeringsvinduet på det sted, hvor du vil indsætte teksten. 

4. Klik på Indsæt fra Word i editor værktøjslinjen. 

5. I dialogboksen, skal du trykke Ctrl + V for at indsætte teksten. 

6. Klik Indsæt for at fuldføre processen. 

Ved at indsætte indhold på denne måde sikres det, at kun de formateringsregler der tillades af 
systemet bibeholdes, og at webstedets integritet bevares. Hvis du indsætter formateret tekst fra et 
andet program uden at bruge Indsæt fra Word-funktionen, kan du fjerne al formatering fra teksten 
ved at følge vejledningen, som beskrevet i afsnittet Fjen Formatering. 

3.1.6 Vis/Skjul HTML Kode 
Hvis du er godt inde i brugen af HTML, kan du skifte til HTML-tilstand og skabe din side 
ved at skrive HTML-kode. Du kan også tjekke koden og foretage mindre justeringer her for 

at få siden præcis som du ønsker den. 

3.1.7 Links 
Indsæt link-knappen bruges til at oprette links til interne sider og mediefiler, eksterne 
sider, links til e-mails og ankre. Processen for at indsætte et hyperlink varierer afhængigt af 

typen af hyperlink, du ønsker at oprette. 
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Link til en siden på et andet websted 
1. Marker den tekst, der skal fungere som et hyperlink. 

2. Klik Indsæt Link knappen for at åbne Link-dialogboksen. 

3. I URL feltet, skal du indtaste webadressen på den webside, du ønsker at linke til. 

4. I feltet Title, indtast den tekst, der vil blive vist som en pegepind til linket. Dette er vigtig 
information for alle der læser hjemmesiden med forskellige hjælpemidler. 

5. I feltet Target, kan du vælge om linket skal åbnes i samme browser vindue eller i et nyt 
vindue. 

6. Klik Indsæt 
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Link til en side i Umbraco 
1. Marker den tekst, der skal fungere som et hyperlink. 

2. Klik Indsæt Link knappen for at åbne Link-dialogboksen. 

3. Vælg en side fra Indhold-fanen, som du ønsker at linke til. 

4. I feltet Title, indtast den tekst, der vil blive vist som en pegepind til linket. Dette er vigtig 
information for alle der læser hjemmesiden med forskellige hjælpemidler. 
(Som standard vil navnet på den aktuelle side automatisk blive indsat i dette felt) 

5. I feltet Target, kan du vælge om linket skal åbnes i samme browservindue eller i et nyt 
vindue. 

6. Klik Indsæt 
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Link til en mediefil i Umbraco 
1. Marker den tekst, der skal fungere som et hyperlink til en mediefil. 

2. Klik Indsæt Link knappen for at åbne Link-dialogboksen. 

3. Vælg en mediefil fra Medie-fanen, som du ønsker at linke til. 

4. I feltet Title, indtast den tekst, der vil blive vist som en pegepind til linket. Dette er vigtig 
information for alle der læser hjemmesiden med forskellige hjælpemidler. 

5. I feltet Target, kan du vælge om linket skal åbnes i samme browser vindue eller i et nyt 
vindue. 

6. Klik Indsæt 
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Link til en e-mail adresse 
1. Marker den tekst, der skal fungere som et hyperlink til en e-mail adresse. 

2. Klik Indsæt Link knappen for at åbne Link-dialogboksen. 

3. I URL feltet, indtast teksten mailto: efterfulgt af den e-mail adresse du ønsker at link til. 
(fx. mailto:name@company.com) 

4. I feltet Title, indtast den tekst, der vil blive vist som en pegepind til linket. Dette er vigtig 
information for alle der læser hjemmesiden med forskellige hjælpemidler. 

5. I feltet Target, kan du vælge om linket skal åbnes i samme browservindue eller i et nyt 
vindue. 

6. Klik Indsæt 
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Link til et anker på samme side 
Nogle gange kan det være nyttigt at kunne linke til et sted på samme webside. Dette kan 
være tilfældet, hvis du for eksempel har en lang tekst opdelt i flere forskellige sektioner. 

For at kunne linke til et bestemt sted på en side, skal du tilføje et 'anker', således at webbrowseren 
ved, hvor det skal gå til på siden. 

 

Indsæt et anker 
1. Vælg den tekst, hvor du vil placer et anker. 

2. Klik Indsæt Anker i værktøjslinjen. 

3. I feltet Navn, indtast et navn til dit anker. Prøv så vidt muligt at undgå brugen af specielle 
karaktere eller mellemrum. 

4. Klik Indsæt. 
5. Ankeret vises i redigeringsvinduet som et gult anker symbol.  

 

 
 
Ændring af et Anker 
1. Vælg det eksisterende anker i redigeringsvinduet. 

2. Klik Indsæt Anker i værktøjslinjen. 

3. I feltet Navn opdateres navnet på ankeret. Prøv så vidt muligt at undgå brugen af specielle 
karaktere eller mellemrum. 

4. Klik Indsæt. 
 
Slet et Anker 
1. Vælg ankeret i redigeringsvinduet. 

2. Tryk på Slet-knappen på dit tastatur. 
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Link til et Anker 
1. Marker den tekst, der skal fungere som et hyperlink til et Anker. 

2. Klik Indsæt Link knappen for at åbne Link-dialogboksen. 

3. I feltet Title, indtast den tekst, der vil blive vist som en pegepind til linket. Dette er vigtig 
information for alle der læser hjemmesiden med forskellige hjælpemidler. 

4. I feltet Target, kan du vælge om linket skal åbnes i samme browservindue eller i et nyt 
vindue. 

5. Vælg det anker der skal linkes til fra Anker dropdown listen. 

6. Klik Indsæt 
 

 

Opret et link fra et billede 
Du kan gøre billeder til klikbare links i Umbraco. 

1. Indsæt et billede i redigeringsvinduet. 
(Se afsnittet Arbejdet med billeder for flere detaljer) 

2. Vælg det billede, der skal fungere som et hyperlink. 

3. Herfra kan du nu følge instruktionerne for indsætning af et normalt link ved at starte fra punkt 
2. 
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3.1.8 Arbejdet med billeder 
For at vise billeder på en webside, skal de opbevares på webserveren. Mange 
organisationer opretter et mediebibliotek, der indeholder billeder, som redaktørerne kan 

bruge på deres sider. Andre lader deres redaktører bruge deres egne billeder. Proceduren for at 
uploade et billede varierer lidt, alt efter hvilken metode din organisation har vedtaget. Spørg din 
systemadministrator, hvad der er gældende i din organisation. 
 
I modsætning til mange andre applikationer, indlejres billeder ikke på en webside. I stedet bruges 
et link til billedet og placering på webserveren, hvorpå billedet er gemt. Dette betyder, at hvis du 
sletter et billede fra webserveren vil det også forsvinde fra websiden. 
 
Af forskellige årsager vil nogle besøgende ikke kunne se billederne på din hjemmeside. Det er 
også almindeligt at mange mennesker deaktivere visning af billeder, når de browser på internettet, 
hvis deres internetforbindelse er langsom. Folk, der er synshandicappede kan 'læse' websider ved 
brug af forskellige tilgængelighedsværktøjer, men billederne er ofte svære at 'læse'. Således at 
begge disse grupper af mennesker kan forstå, hvad et billede repræsenterer, er det vigtigt at 
angive en tekst, hvor billedet er beskrevet i ord. Du angiver beskrivelsen af billedet i feltet Navn. 
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Indsætning af billede fra mediebiblioteket 
1. Placer markøren i redigeringsvinduet, hvor du vil indsætte dit billede. 

2. Klik Indsæt billede knappen fra værktøjslinjen for at åbne billede-dialogboksen. 

3. Vælg et billede fra Vælg-fanen for at indsætte det. 

4. I feltet Navn, indtastes et navn/beskrivelse af billedet. 
(Som standard indsættes navnet på billedet automatisk i dette felt) 

5. Indtast de ønskede dimensioner på billedet i felterne Bredde og Højde. Hvis du vælger at 
indtaste dine egne værdier, så sørg for at Bevar proportioner er afkrydset for at sikre 
billedet bevarer proportionerne og forhindrer forvrængning af billedet. 
(Som standard udfyldes felterne automatisk med billedets faktiske bredde og højde) 

6. Klik Indsæt for at tilføje billedet. 
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Indsætning af et billede fra din computer 
1. Placer markøren i redigeringsvinduet, hvor du vil indsætte dit billede. 

2. Klik Indsæt billede knappen fra værktøjslinjen for at åbne billede-dialogboksen. 

3. Klik Opret Ny fanen. 

4. I feltet Navn, indtast et navn til billedet. 

5. I feltet Fil, skal du vælge en fil til upload ved at klikke på Gennemse… knappen og vælge 
den fil, der skal uploades. 

6. I feltet Gem i..., vælg en placering indenfor medie biblioteket ved at klikke på Vælg... linket 
og vælge den ønskede mappe. 

7. Klik Gem for at uploade billedet 

 

 
 

8. I feltet Navn, indtastes et navn/beskrivelse af billedet. 
(Som standard indsættes navnet på billedet automatisk i dette felt) 

9. Indtast de ønskede dimensioner på billedet i felterne Bredde og Højde. Hvis du vælger at 
indtaste dine egne værdier, så sørg for at Bevar proportioner er afkrydset for at sikre 
billedet bevarer proportionerne og forhindrer forvrængning af billedet. 
(Som standard udfyldes felterne automatisk med billedets faktiske bredde og højde) 

10. Klik Indsæt for at tilføje billedet. 
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Slet et billede fra en side 
Hvis du ønsker at slette et billede fra en side kan du bare vælge billedet og trykke Slet. Billedet 
fjernes fra siden, men slettes ikke fra webserveren. 

3.1.9 Makroer 
I Umbraco, er makroer små byggesten af funktionalitet, der kan indsættes i editoren. Hver 
makro indeholder et stykke funktionalitet, og har en enkel grænseflade der giver mulighed 

for at kunne ændre makroen til dine behov. En makro kan være alt fra en kontaktformular til en 
integrerbar medieafspiller. Fordelen ved makroer er, at det giver redaktører mulighed for at føje 
komplekse elementer til siden på simpel måde. 
 
Hvilke makroer der er installeret er forskelligt fra system til system, så kontakt din system 
administrator for at finde ud af, hvilke makroer er tilgængelige for dig, men processen for at tilføje 
og opdatere en makro er altid den samme. 

Tilføjelse af Makro til en side 
1. Placer markøren I redigeringsvinduet, hvor du vil indsætte din makro. 

2. Klik Indsæt makro knappen fra værktøjslinjen for at åbne makro-dialogboksen. 

3. Vælg den makro du vil indsætte fra Vælg makro dropdown listen. 

4. Klik OK for at vælge makroen. 

5. Konfigurer makroen efter behov. 

6. Klik OK for at indsætte makroen. 

7. Makroen vises i editoren med en gul stiplet kant. 
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Opdatering af en makro på en side 
1. Vælg den makro du ønsker at opdatere. 

2. Klik på Indsæt makro knappen fra værktøjslinjen for at åbne makro-dialogboksen. 

3. Konfigurer makroen efter behov. 

Klik OK for at opdatere makroen. 

3.1.10 Tabeller 
Tabeller anvendes til at formatere information i en gitterstruktur. Når du indsætter en tabel, 
kan du vælge hvor mange rækker og kolonner tabellen skal bestå af, samt udfylde en 

række supplerende valgfrie formateringsegenskaber. Disse værdier kan ændres senere, så du 
behøver ikke at vide præcis, hvordan din tabel skal se ud når du opretter den. 

 

Tabelegenskaber 
Når du har oprettet en tabel, kan du skræddersy den til dine krav. Du 
kan ændre dens placering på siden, ændre bredden af tabellen og 
indsætte farver og baggrundsbilleder. Disse ændringer foretages i 
Indsæt / rediger tabel dialogboksen, som du kan åbne ved at 
højreklikke et vilkårligt sted i tabellen og vælge Tabelegenskaber. 
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Fanebladet Generelt 

 

 
 

Kolonner / Rækker 

Felterne Kolonner og Rækker definer hvor mange kolonner og rækker du ønsker at opdele din 
tabel i. 

 
Afstand til celleindhold 

Afstand til celleindhold er afstanden fra kanten af cellen til dens indhold. Afstanden er angivet i 
pixels. Standardværdien for afstand til celleindhold er 1 pixel. Hvis du ikke ønsker nogen afstand, 
skal du angive værdien 0.  

 
Afstand mellem celler 

Celleafstand er afstanden mellem cellerne i en tabel. Afstanden er angivet i pixels. 
Standardværdien for celleafstand er 2 pixels. Hvis du ikke ønsker nogen afstand, skal du angive 
værdien 0. 

 
Justering 

Ved brug af justering kan du bestemme, hvor på siden tabellen skal placeres. Her kan du vælge at 
placere tabellen til venstre, til højre eller få den centreret. 

 
Kant 

Feltet Kant definer i pixels, tykkelsen på den kant der går rundt om tabellen. Hvis du ikke ønsker 
nogen kant, skal du angive værdien 0. 

 
Bredde / Højde 

Felterne bredde og højde fastlægger de fysiske dimensioner af tabellen, og kan defineres i enten 
pixels eller som en procentdel af dens indeholdte elementer. For at indtaste en pixel dimension, 
skal du blot indtaste antallet af pixels du ønsker tabellen skal være, eller alternativt til en 
procentsats baseret dimension, skal du indtaste et tal mellem 1 og 100 efterfulgt af '%' symbolet. 
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Indstilling af højden af en tabel er generelt ikke almindelig praksis, selv om det kan gøres. Hvis en 
højde ikke er defineret, så er højden af tabellen generelt reguleret ved dens indhold. 

 
Klasse 

Dropdown-listen Klasse indeholder en liste over stylesheet klasser, der kan tildeles til tabellen. 
Disse lader dig anvende foruddefinerede typografier, så du ikke behøver at style hele tabellen 
selv. Antallet af optioner i denne liste kan variere mellem installationer. Kontakt venligst din 
systemadministrator for at få oplysninger om, hvilke klasser der er tilgængelige i din installation. 

 
Tabeloverskrift 

Afkrydses feltet Tabeloverskrift vil du få mulighed for at angive en overskrift øverst I tabellen. 

 

Fanebladet Avanceret 

 

 
 

Id 

Id feltet giver dig mulighed for at definere et unikt id for tabellen. Dette er ofte brugt til scripting- 
eller stylingsformål. 

 
Beskrivelse 

Brug beskrivelses feltet til at angive en kort beskrivelse af indholdet af tabellen. 

 
Style 

Style feltet giver dig mulighed for at definer inline CSS kode for at style din tabel. 

(Vær opmærksom på, at inline CSS kan ugyldiggøre din side, hvis din organization følger bestemte 
tilgængelighedsstandarder) 

 
Sprogkode 

Feltet Sprogkode giver dig mulighed for at definer, hvilket sprog indholdet af tabellen er målrettet. 
Selve koden skal være en ISO 639 sprogkode. 
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Baggrundsbillede 

Feltet baggrundsbillede giver dig mulighed for at definer en URL til et billede til brug som 
baggrundsbillede til tabellen. 

 
Ramme 

Dropdown-listen ramme giver dig mulighed for at vælge, hvordan tabellens ydre ramme skal vises. 

 
Regler 

Dropdown-listen regler giver dig mulighed for at vælge, hvornår de indre rammer skal vises. 

 
Sprogretning 

Feltet sprogretning giver dig mulighed for at definer hvilken retning indholdet af tabellen skal flyde, 
enten fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre. 

 
Kantfarve 

Feltet kantfarve giver dig mulighed for at definer farven på tabellens kant. 

(Tabellens kant skal sættes til en værdi højere end 0) 

 
Baggrundsfarve 

Feltet baggrundsfarve giver dig mulighed for at definer en baggrundsfarve for tabellen. 

 

Celleegenskaber 
Hvis du vil ændre egenskaber for en celle, 
skal dette gøres via Celleegenskaber 
dialogboksen, som kan åbnes ved at 
højreklikke et vilkårligt sted I tabellens celle 
og vælge Celle > Celleegenskaber. 
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Fanebladet Generelt 

 

 
 

Justering 

Med justering, kan du bestemme, hvordan indholdet i cellen, skal justeres. Her kan du vælge at 
placere indholdet af cellen til venstre, til højre eller få den centreret. 

 
Celletype 

Med Celletype har du mulighed for at angive, om cellen er en data celle eller en header celle. 
Dette resulterer i en <th> for en header celle og en <td> for en datacelle. 

 
Vertikal justering 

Med vertikal justering, kan du bestemme, hvordan indholdet i cellen skal være placeret på en 
lodret linje. Her kan du vælge at placere indholdet af cellen i toppen, i bunden eller lade det være 
centreret. 

 
Forklaring 

Feltet Forklaring giver dig mulighed for at definere omfanget af en celle. Anvendelsesområdet er 
en måde at knytte header og data celler i en tabel. Forklaringen identificerer, om en celle er en 
header for en kolonne, række eller en gruppe af kolonner eller rækker. Forklaring vil generelt ikke 
gøre nogen visuel forskel i din web browser. 

 
Bredde / Højde 

Felterne bredde og højde fastlægger de fysiske dimensioner af cellen, og kan defineres i enten 
pixels eller som en procentdel af dens indeholdte elementer. For at indtaste en pixeldimension, 
skal du blot indtaste antallet af pixels du ønsker tabellen skal være, eller alternativt til en 
procentsats baseret dimension, skal du indtaste et tal mellem 1 og 100 efterfulgt af '%' symbolet.  

 
Klasse 

Dropdown-listen Klasse indeholder en liste over stylesheet klasser, der kan tildeles til tabellen. 
Disse lader dig anvende foruddefinerede typografier, så du ikke behøver at style hele tabellen 
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selv. Antallet af optioner i denne liste kan variere mellem installationer. Kontakt venligst din 
systemadministrator for at få oplysninger om, hvilke klasser der er tilgængelige i din installation. 

 

 

 

 

Fanebladet Avanceret 

 

 
 

Fanen avanceret giver dig mulighed for at definer avancerede egenskaber for tabel rækken. 

(Se afsnittet Tabelegenskaber – Fanebladet avanceret for flere detaljer) 

 

Rækkeegenskaber 
Hvis du vil ændre egenskaber for en række, 
skal dette gøres via Rækkeegenskaber 
dialogboksen, som kan åbnes ved at 
højreklikke et vilkårligt sted i tabellen og 
vælge Række > Rækkeegenskaber. 
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Fanebladet Generelt 

 

 
 

Rækker i tabeller 

Dropdown-listen Rækken i tabellens del (row in table part) giver dig mulighed for at definere, om 
rækken skal vises i hovedet, kroppen eller foden af tabellen. Dette er ofte brugt til at give mulighed 
for forskellige design til sidehoved og sidefod rækker til at af de vigtigste organ i tabellen. Hvis du 
er usikker på brugen, bør du dropdown listen stå til Tabelkrop. 

 
Justering 

Med justering, kan du bestemme, hvordan indholdet af rækken bør tilpasses. Her kan du vælge at 
placere indholdet af rækken til venstre, til højre eller få den centreret. 

 
Vertikal justering 

Med vertikal justering, kan du bestemme, hvordan indholdet af rækken bør justeres vertikalt. Her 
kan du vælge at placere indholdet af rækken i toppen, i bunden eller centrerer det. 

 
Klasse 

Dropdown listen Klasse indeholder en liste over stylesheet klasser, der kan tildeles til tabellen. 
Disse lader dig anvende foruddefinerede typografier, så du ikke behøver at style hele tabellen 
selv. Antallet af optioner i denne liste kan variere mellem installationer. Kontakt venligst din 
systemadministrator for at få oplysninger om, hvilke klasser der er tilgængelige i din installation. 

 
Højde 

Feltet højde fastlægger de fysiske dimensioner af rækken, og kan defineres i enten pixels eller 
som en procentdel af dens indeholdte elementer. For at indtaste en pixel dimension, skal du blot 
indtaste antallet af pixels du ønsker tabellen skal være, eller alternativt til en procentsats baseret 
dimension, skal du indtaste et tal mellem 1 og 100 efterfulgt af '%' symbolet.  
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Række dropdown-listen 

Dropdown-listen for rækker giver dig mulighed for at definer, hvilken række ændringerne skal 
gælde for. Her kan du vælge at anvende ændringerne på den aktuelle række, ulige rækker, lige 
rækker eller på alle rækker. 

 

Fanebladet Avanceret 

 

 
 

Fanen avanceret giver dig mulighed for at definer avancerede egenskaber for tabel rækken. 

(Se afsnittet Tabelegenskaber – Fanebladet Avanceret for flere detaljer) 

 

Ændre antallet af rækker og kolonner i en tabel 
Hvis du har en tabel på en side, som du 
ønsker at tilføje eller fjerne rækker eller 
kolonner fra på et senere tidspunkt, kan du 
gøre dette ved at højreklikke på tabellen, og 
vælge en af indsæt eller fjern muligheder fra 
enten række eller kolonne sub menuen. 

 

Flet celler 
Hvis du vil flette to eller flere celler I en tabel, kan du 
gøre dette via Flet celler dialogboksen ved at 
højreklikke på de celler du ønsker at flette og vælge 
Celle > Flet celler. Fra dialogboksen kan du vælge 
hvor mange kolonner eller rækker du vil flette cellen 
over. 

 

Opdeling af celler 
Du kan re-splitte to eller flere celler, du tidligere har feltet ved at højreklikke i cellen og vælge Celle 
> Opdel flettede celler.  
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4 Live Redigering 
I Umbraco har man både mulighed for at redigere indhold via den normale editor og ved hjælp af 
live redigering. 

 

1. Højreklik på den side, du vil redigere i sidetræet og vælg Rediger i Canvas fra menuen. 

2. Dette vil åbne en ny side hvor du har mulighed for live redigering. 

3. Klik på en redigerbar område for at begynde at redigere indholdet.  

4. Når du er tilfreds med dine ændringer, skal du klikke på Gem eller Gem og Publicer for at 
gemme dine ændringer. 

 

 

 
 

 

 

1. Højreklik på den side i indholdstræet og vælg Rediger i Canvas 
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2. Live redigerings-editoren interface vises 
 

3. Klik på et redigerbar område for at begynde  
redigere indholdet 
 

4. Klik Gem eller Gem og Udgiv for at gemme ændringer 
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4.1 Live redigeringsknapper 

Nedenfor ses alle standard knapper der er til rådighed, når der arbejdes i live redigering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slet 
 

Gem         Gem og udgiv 
 

Afpublicer 
 

Tilføj side 
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5 Versionsstyring 
Umbraco giver dig mulighed for at arbejde med flere versioner af den samme side. Alle tidligere 
offentliggjorte sider gemmes i en version historie liste. Det betyder, at du aldrig mister ændringer 
på en side, fordi alle gamle versioner af siden altid gemmes. Derefter har du mulighed for at få 
adgang til og offentliggøre ældre versioner hvis det er nødvendigt. 

5.1 Sammenligning af versioner 

Du har mulighed for at sammenligne den nuværende version af en side med en tidligere version: 

 

1. Højreklik på siden og vælg Fortryd ændringer fra menuen 

2. I Fortryd ændringer dialogboksen, vælger du den version du ønsker at gå tilbage til 

3. Når du vælger en version fra listen, bliver du præsenteret for en sammenligning af den 
aktuelle side med den version, du valgte. Rød gennemstreget tekst er tekst, der ikke vil blive 
vist i det valgte version og grøn betyder tekst, der vil blive tilføjet, hvis du vælger at rulle 
tilbage til en tidligere version af siden. 

4. Hvis du vælger Html, vil du få vist den valgte version som Html. Vælger du Diff vil du se 
ændringerne af versionerne som liste af felter. 

 

 

 
 

 

1. Højreklik på en side i indholdstræet og vælg Fortryd ændringer 
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2. Vælg den version fra dropdown-listen, du ønsker at gå tilbage til. 
 

4. Her vises forskellene mellem den nuværende 
version og den valgte version 
Rød tekst vil ikke blive vist i den valgte version. 
Grøn betyder tilføjet 
 

4. Her vises den valgte version som html. Hvis du 
ønsker at se forskellen mellem de 2 versioner på 
samme tid, brug 'diff'-oversigten 
 

3. Forskellene mellem den aktuelle version af 
siden og den valgte version vises 
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5.2 Fortryd ændringer og gå tilbage til en tidligere version 

Fortryd ændringer og gå til en tidligere version af siden: 

1. Følg trinene i Sammenlign versioner 

2. Når du har valgt den version af den side du ønsker at gå tilbage til klipper du på Fortryd 
ændringer. 

3. Klik på OK for at bekræfte tilbagerulningen. Dit indhold bliver nu rullet tilbage til den valgte 
version. 

4. Klik på "Luk dette vindue" for at vende tilbage til sidetræet. 
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6 Mediehåndtering i Umbraco 
Alle medier på din hjemmeside skal først uploades til Media-sektionen. Media-sektionen er dybest 
set et mediebibliotek. I Media-sektion kan du oprette mapper og filer på samme måde som på din 
computer. 

6.1 Arbejde med Mapper 

Mapper kan bruges til at hjælpe med at organisere Media-sektionen og at holde lignende artikler i 
en logisk struktur. 

 

Opret en mappe 
1. Vælg den mappe, som du gerne vil have den nye mappe skal være en undermappe af. 

2. Højreklik på mappen, og klik på Opret fra menuen og vælg derefter mappe fra mediearkiv 
type i dropdownlisten og indtast et navn til mappen. 

3. Klik Opret.  
 

 

 

  

2a. Klik Opret fra menuen 
 

1. Vælg en mappe i Media selektionen 
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Indtast et navn til din mappe, og sæt medietype til mappe. Klik på knappen Opret..  
 

Sletning af en mappe 
Hvis du ønsker at rydde op i Media-sektionen af dit site, kan du nemt slette eksisterende mapper. 
Når du har slettet en mappe, bliver den flyttet til papirkurven. Hvis du fortryder, kan du gendanne 
den slettede mappe fra papirkurven. 

1. Vælg den mappe, du ønsker at slette. 

2. Højreklik på mappen, og klik på Slet i menuen. 

3. Klik på OK for at bekræfte sletningen af mappen, eller klik på Annuller for at annullere 
sletningen. 

Bemærk, at indholdet af mappen også flyttes til papirkurven. Du kan gendanne elementer fra 
papirkurven på samme måde, som du kan i afsnittet Indhold. 

 

Gendannelse af en mappe fra papirkurven  
 Papirkurven har en særskilt træstruktur i Media-sektionen. Hvis du klikker på 

trekanten foran den Papirkurven, vil du se dens indhold. For at gendanne en 
mappe gøres på samme måde som man flytter et element. Læs mere om 

hvordan du gør dette I afsnittet Flytning af mappe 

(Denne function er kun tilgængelig i Umbraco v4.5) 

 
 

2b. Vælg Mappe som medietype. Navngiv og klik Opret 
 

3. Klik Opret 
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Flytning af en mappe 
Du kan nemt flytte mapper i Media-sektionen ved hjælp af flytte funktionen. 

1. Vælg den mappe du vil flytte. 

2. Højreklik på mappen, og klik på Flyt i genvejsmenuen. 

3. Vælg den overordnede mappe du vil flytte mappen nedenfor. 

4. Klik OK 

 

 
 

Sortering af indhold i en mappe 
Elementer i Media-sektionen sorteres i henhold til en foruddefineret sorteringsrækkefølge. Normalt 
er det seneste element placeret i bunden af strukturen. Du kan nemt ændre på 
sorteringsrækkefølgen, ved hjælp af sorteringsfunktionen. 

1. Vælg den mappe du ønsker at sortere. 

2. Højreklik på mappe, og klik Sortér fra menuen. 

3. Nu har du mulighed for at trække (drag/drop) i de forskellige elementer, indtil den givende 
orden er opnået. Du har også mulighed for at klikke op Navn, Oprettelsesdato eller 
Sorteringsorder for at sortere elementerne automatisk. 

4. Klik Gem 
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3b. Kilk på kolonneoverskrifterne for at 
sortere efter Navn eller Oprettelsesdato 
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6.2 Arbejde med billeder og filer 

Upload af et billede eller en fil 
1. Vælg den mappe, hvor du vil oprette dit nye billede eller fil. 

2. Højreklik på mappen, og klik på Opret fra menuen 

3. Indtast et navn for det nye element, og vælg Mediearkivtype (File, Folder eller Image). 

4. Klik Opret. 
5. I næste skærmbillede skal du klikke på Gennemse ... knappen for at vælge det billede eller 

en fil fra din computer, du ønsker at uploade til siden.  

6. Når du har valgt, skal du klikke på ikonet Gem for at gemme dit billede.  

 
 

 

2. Højreklik på en mappe og vælg opret 
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Slet et billede eller en fil 
Hvis du ønsker at rydde op i Media-sektionen af dit site, kan du nemt slette eksisterende billeder. 
Når du har slettet et billede, sendes den til papirkurven. Hvis du fortryder, kan du gendanne de 
slettede billede fra papirkurven. 

1. Vælg det billede, du ønsker at slette. 

2. Højreklik på billedet, og klik på Slet i menuen. 

3. Klik på OK for at bekræfte sletning af billedet, eller klik på Annuller for at annullere 
sletningen. 

3b. Vælg medietype 
 

3a. Indtast et navn for det nye element 
 

4. Click Create 

5. Klik på Gennese … og 
vælg din fil 
 

6. Klik på Gem ikonet 
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Gendan et billede eller en fil fra papirkurven  
Papirkurven har en særskilt træstruktur i Media sektionen. Hvis du klikker på 
trekanten foran den Papirkurven, vil du se dens indhold. For at gendanne et 
billede, en fil eller flytte elementet gøres på samme måde som man flytter et 

element. Læs mere om hvordan du gør dette i afsnittet Flyt et billede eller en fil 

(Denne funktion er kun tilgængelig i Umbraco v4.5) 
 

Flyt et billede eller en fil 
Du kan nemt flytte billeder mellem mapper i Media-sektionen ved hjælp af flytte funktionen. 

1. Vælg det billede, du vil flytte. 

2. Højreklik på billedet, og klik på Flyt i genvejsmenuen. 

3. Vælg den mappe du ønsker at flytte billedet til. 

4. Klik OK 
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7 Tips & Tricks 

7.1 Genindlæs elementer 

Når du redigerer indhold, vil indholdstræet generelt opdatere sig 
selv, når indholdet er gemt. Hvis træet ikke opdaterer, eller hvis 

flere redaktører arbejder på samme tid, og du ønsker at få deres ændringer indlæst, kan du gøre 
dette ved opdatere dele af indholdstræet. Hvis du vil genindlæse en del af indholdstræet, skal du 
blot højreklikke på et element i træet, og vælg Genindlæs elementer fra genvejsmenuen. Dette 
medfører at indholdstræet opdaterer sig selv og dets undernoder.  
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