Brukerveiledning
Bruke bilder i WordPress

Målgruppe
Web-redaktører for idrettslaget samt den enkelte gruppen (bandy, fotball, håndball, ski osv)
og eventuelle lag i en gruppe.

Hensikt
Denne veiledningen beskriver hvordan man klargjør bilder for bruk på sider eller i innlegg i
web-løsningen.

Prinsipper
Før et bilde kan brukes på en side eller i et innlegg må du:
1)

Lagre bildet lokalt og gi det et logisk navn uten bruk av æ, ø, å eller mellomrom (dette er
viktig da navnet gir bildet sin unike URL eller «adresse» i neste trinn).

2)

Last bildet inn i Mediebiblioteket.

3)

Justere bildetekst (legge inn æ, ø eller å samt tilpasse teksten).

4)

Beskjær bildet slik at minst mulig «dødplass» fjernes. Forsøk å bruke mest mulig bilder i
liggende prospektkortformat.

5)

Reduser størrelsen til maksimum 1024 pixler (punkter) bredt.

Merk at punktene 2 til 5 gjøres i web-løsningen (dvs at punktene 4 og 5 ikke krever noe eget
bildebehandlingsprogram).

Detaljert beskrivelse
Det forutsettes her at du har lagret bildet (eller bildene) på et kjent sted på din PC. IKKE bruk
æ, ø eller å i filnavnet. Unngå mellomrom og bruk heller bindestrek. Gi bildet et logisk og
beskrivende navn som f.eks.: Jenter-2004-Solcup-premieutdeling-170814.jpg
1) Logg deg inn i web-løsningen.
2) Fra Kontrollpanelet velger du «Media» -> «Legg til ny».
3) Klikk på «Velg filer» midt i skjermbildet.
4) Bla deg fram til bildet du har klargjort og klikk på det (har du flere bilder kan du laste opp
flere ved å holde CTRL knappen nede mens du klikker på de ønskede bildene). Klikk «OK»
for å laste opp.
5) Når bildet (evt bildene) lastes opp har du valget «Rediger» til høyre som du klikker på.
Gjør først følgende justeringer:
a) Korriger overskriften over bildet hvis nødvendig.
b) Under bildet må du legge inn «Bildetekst» og «Alternativ tekst» - bruk evt samme tekst
som bildets overskrift.
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6) I høyre kant ser du
bildestørrelsen. Dersom denne
overskrider 1024 i høyde eller
bredde må du justere bildet:
a) Klikk nappen «Rediger bilde»
under bildet.
b) Marker (ved «dra & slipp»
prinsippet) i bildet for å velge
område for utklipp.
c) Når du er fornøyd, velg
«Klipp» (se rød sirkel).
d) Lagre.
7) Størrelsen på bildet er nå noe
redusert men kanskje enda for
stort og må reduseres:
a) Klikk «Rediger bildet»
knappen.
b) Endre bredden manuelt ved å
endre punktene til 1024 (se
rød sirkel).
c) Klikk «Skaler» og bildet
endrer størrelse og lagres.

Som du ser av knappene over bildet har du også mulighet til å rotere bilder i denne bildeeditoren. På denne måten kan man redusere filstørrelsen fra mange MB – som tar lang tid å
laste samt lagringsplass, til ofte mindre enn 200 Kb (dvs 0,2 MB) pr bilde. Dette betyr mye for
hvor raskt innlegg kommer opp på spesielt smarttelefoner og nettbrett men også i fht
tilgjengelig lagringsplass.

Kvalitetssikring – rask gjennomgang av flere bilder
Et lite tips ved gjennomgang av flere bilder er å åpne ett bilde i Mediebiblioteket og deretter
raskt bla mellom bilder (rød sirkel) og legge merke til bildestørrelse og filstørrelse (blå firkant):
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