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BRUKSANVISNING FOR STYREMEDLEMMER 

PÅLOGGING OG ORGANISAJONSSTRUKTUR 
Logg på via wisweb.no 

 

 

Etter pålogging får du oversikt over dokumenter eller nyheter du har under arbeid eller oppgaver du er 

tildelt i systemet. 

F eks vil Bjørns påloggingsbilde se slik ut: 



 

 

 

 

Styremedlemmene i hovedlaget er satt opp med område ”SIF Hovedlaget”.  



 

Klikk på forstørrelsesglasset så ser du hele strukturen: 



 

Alle kan se alt som ligger i hele strukturen, men lage dokumenter kan man bare gjøre på eget område. 

 

REDIGERE EKSISTERENDE DOKUMENTER 
Gå inn på området dokumentet ligger på. Merk dokumentet og klikk på blyanten i menyen. 



 

Gå inn i Dokument arkfanen, gjør endringen og lagre ved å klikke på disketten i toppen av menyen. 

 

 

NYE DOKUMENTER 
Nye dokumenter lages ved å klikke på plussknappen eller nedtrekksmenyen på plussknappen om man 

ønsker å lage en kopi av et dokument. 



 

Man kan også lage ny versjon dersom man ønsker å beholde endringer i et dokument og å følge disse 

gjennom flere versjoner av samme dokument. 

Nye dokument må ha en tittel. Tittelen benyttes i menyen dersom dokumentet skal publiseres, men 

tittelen kan også overstyres ved å sette hake i feltet Annen menytittel. 

‘’  

Så lenge man arbeider på et dokument kan det ha status under arbeid. Status setter man selv og skal 

dokumentet ut på internett må det publiseres. 

 



Som du ser kan dokumentet ha flere statuser som svarer til ledd i saksbehandling, setter man stoppet vil 

det ikke vises på internett mer. 

Under dokument legges brødteksten inn. Wisweb har  en enkel tektsbehandler som ikke kan 

sammenlignes med Word. 

 

Men det ligger mange funksjoner her som kan minne om Word. 

Dersom det er haket for På meny og Publisert vil dokumentet vises  i menyen på det området du har 

valgt: 

 

Dersom du ønsker å kopiere noe fra et Word-dokument kan det lønne seg å kopiere teksten via Notepad 

for å bli kvitt alle kontrolltegnene som Word setter i dokumenter. 

Dersom du ønsker å lage linker til andre dokumenter (eller filer) som ikke ligger i menyen, lager du en 

hyperlink: 



 

Møetreferatene er pdf-filer som er importert til Wisweb.  Klikk på knappen Sett inn lenke: 

 

Klikk på bla gjennom server, velg riktig område (det er mange filer på serveren): 



 

Klikk OK (også på neste bilde). 

Lagre dokumentet ditt og den nye lenken vil vises på internett: 



 

Dersom du lager en link til et dokument som er laget i WISWEB må du fortelle systemet at du ønsker at 

dokumentet skal vises: 

 



Velg ”Dokument vise” i rullegardinmenyen når du lager lenken. 

 

IMPORTERE FILER 
Filer (bilder importeres likedan) importeres ved å klikke på nedtrekksmenyen på den grønne plussen og 

velge Last opp flere filer.  

 

Velg område: 



 

Velg deretter Filkategori (bare en her – Ikke satt), deretter publiseringsstatus (publisert om dokumentet 

skal vises på internett). 

Du får så mulighet for å bla gjennom egen PC for å laste opp dokument: 



 

Merk så dokumentet og klikk på Open, deretter Last opp i neste vindu. Vær obs på at du laster opp alle 

dokumenter som vises i dette bildet, fjern de du ikke vil laste opp. 

 

NYHETER 
Nyheter kan legges ut på alle hovedlags startsider. Kampanjer ( se neste avsnitt)  er en nyhet som får 

spesiell oppmerksomhet.  



 

Nyheten om bildet er en kampanje som ruller over forsidene på fotballs og hovedlagets startsider og 

som veksler med andre kampanjer. ”Opplæring i WISWEB” er en vanlig nyhet. Eldre nyheter blir 

”skjøvet” ut til arkiv etter hvert som nyere nyheter blir publisert: 

 

De finner vi igjen under knappen ”Nyheter”. 

Eksempelet under viser hvordan G97 kan legge inn en nyhet på fotball.  Vær obs på at fra-dato må 

benyttes og at status må være Publisert. Dersom til-dato benyttes vil nyheten automatisk gå til arkiv 

etter at datoen er passert. Veldig kjekt for å unngå gamle nyheter! 

 



 

Dersom bilde legges til vil nyheten se omtrent slik ut: 

 

Ved å klikke på nyheten får man se hele teksten: 

 

Brødteksten legges inn under fanen Nyhet.  

 



KAMPANJER 
Kampanje kan lages som en kombinasjon av bilde og tekst. 

Det må da lages en tabell som følger: 

 

 

Høyreklikk i cella til venstre og sett den til fast 40 % 

Bilder må ikke være høyere enn 150 pixler, da sprenger det rammene: 

 



 

 

NB! Skal du ha to tabeller i et dokument, sett bredden ti l maksimalt 550 pixler også i den andre 

tabellen. 

KONTAKTER OG MEDLEMMER 
Alle personer med en eller annen rolle i SIF må legges inn i kontaktregisteret. Et medlem er en kontakt 

som er kategorisert som medlem. Medlemmer vedlikeholdes i et annet bilde enn kontaktene. 

Vedlikehold av medlem gjøres av kasserer i hovedlaget, mens alle med tilgang til kontakter kan 

vedlikeholde kontakter for sitt lag. 

Før man oppretter en ny kontakt må man være sikker på at den ikke finnes fra før! Søk på alle områder, 

sett alle søkekriterier til  ”Alle”! 



Fakturering av medlemsavgift til hovedlaget og aktivitetsavgift til det enkelte lag skal gjøres fra Wisweb. 

Det er derfor viktig at kontakter og mailadresser stemmer og er oppdatert til enhver tid. 

 

LINKER TIL TABELLER 
Eksempel på link til tabell på handball.no 

 

 


