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Modulen fildelning
Med modulen fildelning kan du peka ut en mapp i filarkivet som automatiskt publicerar ut
alla filer som läggs till i den mappen. Detta lämpar sig bra om du exempelvis har ett protokoll
som skall publiceras ut regelbundet. Istället för att ladda upp dokumentet, skapa en länk och
länka till filen så räcker det att ladda upp filen i mappen.
OBS! Det är viktigt att namnge filerna på ett bra sätt eftersom det är filnamnet som visas på
sidan.
OBS2! Vill du veta har du lägger in din fildelning i en Drop-Down lista. Gå in i menyn och välj
dekorationer, där hittar du lathundar på hur du gör.

Så här gör du
Klicka på boxen modul i verktygsfältet.
Därefter klickar du på Övrigt och väljer Fildelning.
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Då kommer en ruta upp där du kan ange inställningar för fildelning. Under fliken Mappval ser
du alla filer som ligger i filarkivet. Navigera dig igenom filarkivet tills du kommer till den
mapp med de filer som du vill använda. Genom att klicka på mappen väljer du alla filerna
som ligger i den valda mappen.
Klicka på OK längst ner.

Välj därefter fliken Allmänt längst upp. Där finns ett antal alternativ att välja mellan,
exempelvis om fler filer ska gå att ladda upp från sidan eller hur du vill att filerna ska visas.
Bocka i de rutor som du vill ska visas. Klicka på OK.

Denna ruta tillåter dig att ladda upp filer direkt från sidan, så att
du slipper ladda upp nya filer i filhanteraren
Med denna ruta tillåter du att du kan radera filer från mappen på
sidan.
Genom att bocka i denna ruta, visas endast filens namn och
storlek.
Denna ruta ska alltid bockas i, för filer ska alltid öppnas i ett nytt
fönster.
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När du klickat OK kommer du tillbaka till sidan och beroende på vilka alternativ du valt
kommer den se annorlunda ut. Jag har på bilden valt att du ska kunna ladda upp filer. Du ser
också att fillistan inte är enkel, hade den varit enkel hade inte datumen visats.
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