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1. Oprettelse af sektionsforside



Klik på /admin/structure/taxonomy/section
Klik på “add term”



Den nye sektion navngives og forankres evt. i menustrukturen



Klik på ”save” for at oprette den nye sektion

Vær opmærksom på at nye sektioner som default er sat til at linke til hovedmenuen på forsiden
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2. Tilføj indhold til sektion



Klik ind på oversigten over sektioner (/admin/structure/taxonomy/section)
Klik på sektionens navn





Klik på rediger denne side
Tilføj (”add”) et panel i ”panels in place”
Vælg ”nodelist” i oversigten over moduler





Sæt flueben med ”override title” for at kunne give nodelisten sit eget navn
Nodelisten er sat til at kunne indeholde både nyheder, arrangementer og sider
Sektionsforsider med nodelister kan kombineres med alle andre moduler (åbningstider,
materiale karusseller osv.)
For at opnå det bedste resultat anbefales det ikke at blande indholdstyperne, men oprette
særskilte nodelister for nyheder, arrangementer og sider
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3. Vælg billedvisning
Under ”List type” vælges, hvordan artiklernes listebillede skal vises:

a) ”Nodes in blocks” viser artiklerne i 3 kolonner:

b) ”Promoted nodes” viser billeder i 3 kolonner med skiftevis stort og medium forsidebillede:
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c) Rolltab-visning:

d) Karrusel visning:
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”Nodes in blocks” anbefales som den pt. mest brugervenlige visning.

4. Vælg indhold
a. Alt indhold. Som udgangspunkt vises alt publiceret indhold (”all content”) begrænset til
max 4 artikler (”item limit”). I dropdownen kan man vælge at vise op til 100 artikler
b. Sættes flueben ved ”show upcoming events only” vises kun fremtidige arrangementer

c. Tilpasset indhold (custom)
Ønsker man at bestemme præcis hvilke artikler der skal vises i nodelisten, klik på ”custom
content” (tilpasset indhold)
Under ”selected content” søger man de enkelte artikler frem
Artiklerne skal være publiceret for at kunne blive fremsøgt under ”selected content”
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Klik på ”Add content” Man kan tilføje lige som mange individuelle artikler, som man ønsker.
a) Dynamisk indhold
Ønsker man at filtre de viste artikler udfra taxonomier, klik på ”dynamic content”.
Den dynamiske filtrering fungerer bedst hvis man ikke kombinere de enkelte indholdstyper
(nyheder, arrangementer, sider)
Dynamisk indhold og tilpasset indhold (custom) kan kombineres i samme nodeliste
i) Dynamiske nyheder
I feltet ”field” vælger man hvilket parameter, nyhederne kan filtreres efter:
Kategorier (”category”), tilknyttede emneord (”tags”) eller bibliotek (”library”). Det er også muligt
at filtre indholdet efter temaer (”groups”)
Man kan oprette lige så mange filtre, man ønsker
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Et eksempel på en nodeliste, som filtrerer nyheder efter kategori (anbefalinger), tag
(børnelitteratur) og bibliotek (lokalbibliotek):

ii) Dynamiske arrangementer
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I feltet ”field” vælger man hvilket parameter, arrangementer kan filtreres efter:
Arrangementskategorier (”category”), tilknyttede emneord (”tags”), målgrupper (”target”) eller
bibliotek (”library”). Det er også muligt at filtre indholdet efter arrangør (”organizer”) og temaer
(”groups”)
Et eksempel på en nodeliste som kombinerer arrangementer med målgruppen (for børn) og
tilpasset indhold (arrangementet: mød forfatteren: Elisabeth Egholm):

iii) Dynamiske sider
I feltet ”field” vælger man hvilket parameter, sider kan filtreres efter: Tags, bibliotek og temaer
(”groups”)
Et eksempel på en nodeliste med sider som kombinerer tilpasset indhold (om at bruge lister)
med sider, som er tagget med ”kager”
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5. Sortering af indhold
Sortering af indhold:
Indholdet i nodelisten kan sorteres efter oprettelsesdato, titel og om indholdet er sat til at være
klæbrigt på forsiden
Under additional links kan man linke til eksterne eller interne sider eller til andre
sektionsforsider. Linkes skal indholde både tekst og link
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6. Gem og afslut
Gem nodelisten
Når opsætningen af nodelisten er færdig klik på ”finish)

Til slut klikkes på ”save” for at gemme ændringerne i hele panels in place

11

