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ADGANG 

I får adgang til Umbraco for Danske Bedemænd på følgende link: 

http://find.bedemand.stage.ovdal.dk/umbraco/   

Brugernavn og password fremsendes i separat mail  

http://find.bedemand.stage.ovdal.dk/umbraco/
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OVERORDNET OM UMBRACO 

 

Når du logger ind i Umbraco vil i først møde et skærmbillede som vist ovenfor. I billedet har jeg markeret tre områder 

med farve som jeg kort vil gennemgå. 

Gul: Her kan du skifte mellem 2 forskellige visninger. I starter altid i ”Content” som er det primære område hvor i kan 

lægge tekster ind på siderne. I visningen ”Media” har du mulighed for, at uploade billeder som skal bruges på de 

enkelte sider.  

Rød: Her vises en oversigt over alt det indhold der er i den nuværende visning. Oversigten er struktureret i et træ. I 

indholdsdelen vil en stor del af elementerne være struktureret ud fra samme struktur som den i finder i menuerne på 

selve sitet. 

Grøn: Når du klikker på et element i det røde område så vises elementet i det grønne område. Et element kan have 

flere faneblade, og det er vigtigt at gemme elementet hvis man har ændret noget – skifter du til et andet element i det 

røde område uden at gemme så mister du dine ændringer. Du kan godt skifte faneblade på elementet uden at miste 

data. Når du gemmer skal du i øvrigt være opmærksom på, at der er to knapper til, at gemme med: 

 

Den venstre knap gemmer ændringerne, men ændringerne bliver ikke synlige på selve sitet. Den højre knap gemmer 

ændringerne og gør dem synlige på sitet med det samme. 
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HØJREKLIK MULIGHEDER I OVERSIGTEN 

I oversigten (det røde område) er det muligt at højreklikke på elementerne hvorved du vil få en række muligheder som 

vist i billedet nedenfor – afhængigt af brugerens rettigheder kan enkelte punkter mangle fra listen. 

 

Her gennemgår vi de væsentligste funktioner: 

CREATE 

Ved tryk på denne mulighed er det muligt at oprette et element. Elementet bliver oprettet som et underpunkt under 

det element du højre-klikkede på. 

DELETE 

Her sletter du elementet – i praksis bliver elementet flyttet til en papirkurv i Umbraco hvorfra det kan genskabes – 

men dette kan være lidt besværligt da papirkurven nemt bliver uoverskuelig. 
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MOVE 

Med denne mulighed kan du flytte det element du højre-klikkede på. Du får en dialog hvor du skal vælge hvilket 

element du vil lægge det valgte element under. Der kan være begrænsninger for hvor du kan lægge det valgte 

element. Umbraco vil nægte at flytte elementet hvis elementet ikke kan bruges på det valgte sted. 

COPY 

Kopier et element 

SORT 

Med denne funktion er det muligt at ændre rækkefølgen på elementer. I billedet er der højreklikket på ”Why 

Copenhagen”, og det er således de elementer der ligger under Why Copenhagen som man får mulighed for, at ændre 

rækkefølgen på. 

PUBLISH 

Har du brugt knappen til at gemme uden at udgive siden kan du bruge denne mulighed for at udgive det valgte 

element, og evt. også underelementer. Det er således muligt at lave ændringer i Umbraco, som man ikke vil gøre 

synlige på siden fordi man vil lave flere ændringer på et senere tidspunkt. 

RELOAD NODES 

Nogle ændringer betyder at elementer bliver flyttet rundt i oversigtens træ. Det kan være ændringer man selv har 

lavet eller ændringer en anden bruger har lavet. Man bruger således denne mulighed for, at genindlæse hvilke 

elementer der er under det valgte element. 
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OPLOAD BILLEDER 

Billeder til brug i Content sektionen oploades i Media sektionen. 
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Vælg den mappe du vil oploade billeder til og tryk på Upload symbolet 

 

Du kan nu trække filer hertil eller vælge dem ved at trykke på Gennemse 

 

Når du har valgt alle filerne vælger du Upload 

Filtyperne kan være: png, jpg, gif, ico eller andre billede formater 

SLET BILLEDE 

Hvis du vil slette et billede fra Media arkivet skal du: 

1. Vælg det billede, du vil slette 

2. Højreklik på billedet 

3. Vælg Delete 

4. Vælg OK for at slette billedet 
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ONLINE BETJENING 

Herunder finder du en vejledning til at redigere de enkelte elementer på Online betjening samt hvordan du opretter 

produkter. 
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INDSÆT TOP BANNER PÅ FORSIDEN 

Det er muligt at indsætte et topbanner/billede, som vises øverst på siden. 

 

 

 

Hvis der ikke indsættes et billede vil der blive vist en tekst/overskrift i stedet for. 

 

 

 

 

Sådan gør du: 

1) Opload det ønskede topbanner billede i Media (se her hvordan)  

BEMÆRK: bredde 1536 px for desktop logo og for mobile enheder bredde 640 px 

2) Gå i Content og vælg Forside mappen 
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3) Hvis du ønsker firmanavnet som tekst skal du skrive det i feltet Name 

4) Hvis du ønsker et billede som top banner, så skal du vælge Choose under Logo  

Du skal også oploade et logo til brug på mobile enheder  

 

ÆNDRE FORSIDE TEKSTER 

På forsiden kan du ændre flere tekster: 

INTRODUKTIONSTEKST 

Sådan gør du: 

1) Vælg Forside folderen under Content 

2) Text 1 = teksten til venstre og Text 2 =  teksten til højre. 
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KONTAKTFORM 

 

I fanebladet Contact form finder du følgende: 

 SMTP server (skal ikke rettes) 

 E-mail to – her skal du angive den mail, som skal modtage e-mail notifikationerne vedr. ordre flowet. Der kan 

angives én mailadresse. 

 E-mail from – det er denne mail adresse, som står som afsender på de mails, som sendes automatisk fra 

admin. 

 Success Header – er den overskrift, der står på pop up’en, når beskeden er gået igennem 

 Success Text – er den tekst, der står på pop up’en, når beskeden er gået igennem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis der opstår en fejl i forbindelse med mail afsendelsen, så kommer teksterne: 

 Error Header og Error Text frem.   
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TILBYDES ONLINE BETALING OG NEMID? 

I fanebladet Payment kan du angive om er tilbydes online betaling og NemID. Hvis fluebenet fjernes, så fjernes 

logoerne også på forsiden. 

 

SERVICE TEKSTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan gør du: 

1) Vælg Forside folderen under Content 

2) Vælg teksterne ’Bedemandens service og ydelser’ og Begravelses og bisættelse’ 
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3) Du skal: 

- Angive overskriften i feltet Header 

- Uploade billede 

 

For at billedet vises i god kvalitet på retina skærme, så anbefales det at du oploader billedet i en god 

kvalitet og mindst 640 px i bredden. 

 

- Angive brødteksten i feltet Text 

HUSK AT GEMME OG PUBLISH 
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TILFØJE/RETTE ADRESSE PÅ HOVEDADRESSE OG UNDERAFDELING(ER) 

I bunden af forsiden vises adresserne på hovedafdelingen og evt. underafdelinger. 

 

REDIGER HOVEDADRESSE 

1) Vælg folderen Footer under Content 

2) Her kan du angive Navn, adresse og telefonnummer på hovedadressen 

Hvis du vil angive et tvunget linieskift, skal du bruge simpel html kode <br> (som angivet i eksemplet 

nedenfor) 
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OPRET UNDERAFDELING 

Sådan gør du: 

1) Højreklik på  folderen Footer under Content 

2) Vælg Create 

3) Skriv navnet i Name. Dette er til internt brug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Her kan du angive Navn, adresse og telefonnummer på hovedadressen 

Hvis du vil angive et tvunget linieskift, skal du bruge simpel html kode <br> (som angivet i eksemplet 

nedenfor) 
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OVERSKRIFT – TRIN FOR TRIN 

Overskriften til Trin for trin rettes under Forside og Content fanebladet. 

 

Sådan gør du: 

1. Vælg mappen Forside 

2. I fanebladet Content finder du feltet Text. Her kan du rette overskriften til Trin for trin 
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TRIN 1 – 2 – 3 – START OG HJÆLPE TEKSTER 

Du kan rette teksterne, som er angivet i de 3 bokse samt start boksen. Det er også herunder, at du kan rette i diverse 

hjælpe tekster. 

 

 

TRIN 1 OG HJÆLPETEKSTEN VÆLG PRODUKTER 

Sådan gør du: 

1) Vælg folderen Steps under Content 

2) Vælg Trin 1 

3) Under fanebladet Content kan du skrive hjælpeteksten som vises under Trin 1 
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4) Under fanebladet Step Content kan du angive hjælpeteksten til ’Vælg produkter’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



   

20 | P a g e  

 

TRIN 2 OG HJÆLPETEKSTEN TIL OPRET ET LOGIN, OPLYSNINGER OM DIG OG OPLYSNINGER 

OM AFDØDE 

1) Vælg folderen Steps under Content 

2) Vælg Trin 2 

3) Under fanebladet Content kan du skrive hjælpeteksten som vises under Trin 1 

 

4) Under fanebladet Step Content kan du angive hjælpeteksten til opret et login, oplysninger om dig og 

oplysninger om afdøde 
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TRIN 3 OG BEKRÆFTELSESSIDER 

Under trin 3 kan du redigere teksterne til: 

 Trin 3 

 Tak for din henvendelse (efter forespørgslen er sendt) 

 Fuldmagt (samt link tekster og hjælpetekster) 

 Hjælpe tekst til Aftale om begravelse 

 Underskriv aftale tekst 

 Aftalen er underskrevet tekst 

 Muligheder for betaling 

THX PAGE - TAK FOR DIN HENVENDELSE  

 

 

 

 

 

 

POWER OF ATTORNEY – FULDMAGT, LINK OG HJÆLPETEKSTER 
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MY AGREEMENT – HJÆLPETEKST TIL AFTALE OM BEGRAVELSE OG VILKÅR OG POLITIK 

I dette faneblad er der to tekst felter: 

 Aftale on begravelses Help og 

 Vilkår og politik 

 

 

Vilkår og politik 
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SIGNATURE AGREEMENT – UNDERSKRIV AFTALEN 

 

 

 

SIGNED AGREEMENT – AFTALEN ER UNDERSKREVET 

 

 

PAYMENT – HJÆLPETEKST TIL BETALING 
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GUIDE TIL OPRETTELSE AF 

KATEGORIER OG PRODUKTER 
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OPRET KATEGORIER OG PRODUKTER 

Produktkategorier og produkter/services oprettes i Commerce 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorier og produkter oprettes i denne folder: 

Stores > uCommerce.dk > Shop 
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OPRET KATEGORI 

Når du skal oprette en ny kategori så gør du sådan her: 

1) Vælg folderen Shop under Stores > uCommerce.dk 

2) Højreklik på Shop og vælg Create 

3) Angiv navnet på kategorien under Name: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du vil ændre navnet på kategorien kan du gøre det under fanebladet ’English’ 

Feltet Description skal ikke bruges 

Under fanebladet ’Products’ ligger de produkter, der er tilknyttet denne kategori 
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OPRET ET PRODUKT/EN SERVICE 

Sådan gør du: 

1) Stå på den kategori, du vil oprette et produkt/en service under 

2) Højreklik på kategorien og vælg Create 

3) Angiv SKU, som er produktets unikke id –  

BEMÆRK at der ikke må være mellemrum eller specielle tegn i SKU – heller ikke æøå) 

 

Nu er produktnavnet oprettet og du skal nu angive følgende: 

 Pricing 

 Variants (hvis du vil vise stort billede/flere store billeder) 

 Media 

 English (tekst) 
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4) Angiv pris under fanebladet Pricing. Prisen angives inkl. moms 

 

5) Tilføj produkt billede (fra Media, hvor du først skal have oploaded billedet. Læs mere om upload billeder her) 

Du skal oploade billede som Thumbnail. Primary image benyttes ikke 

 

Billede størrelsen skal være 1536x960 px (eller ratio 1,6), for at sikre at billederne vises på en lige linie. 
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6) Hvis du vil oploade flere billede og et billede, som vises i stor, så skal du angive dem under fanebladet 

Variants. 

 Angiv SKU nummer (fortløbende fra 1) 

 Under Name skal du skrive billedets ALT tekst (den tekst, der vises hvis billedet ikke vises) 

 Vælg GEM og du får mulighed for at oploade endnu et billede 

 

7) Produkt beskrivelsen skriver du under fanebladet English. 

Display name er det navn på produktet, der vises på sitet 

Short description bruges ikke 

Long description er produktbeskrivelsen. Hvis du skriver max. 150 tegn, så står produkterne på linie. 
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GUIDE TIL ÆNRING AF STYLES 
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ÆNDRING AF STYLES 

Du har mulighed for at ændring styling/farver på enkelte elementer på website. 

Det gør du her: 

 Vælg Forside og fanebladet Styles 

 

 

Farverne på de enkelte elementer angives som en html-kode 

Du kan finde en oversigt over html farve koder her: 

http://html-color-codes.info/ 

  

http://html-color-codes.info/
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Du kan ændre farven på følgende elementer: 

H1 HEADLINE 

H1 er firmanavnet, som vises hvis man ikke ønsker at få vist et billede i toppen af siden. 

 

H2 HEADLINE 

Her er et eksempel på en H2 headline 

H3 HEADLINE 

Her er et eksempel på en H3 headline 

 

H4 HEADLINE 

Her er et eksempel på en H4 headline 

 

  



   

33 | P a g e  

 

LINK COLOR 

Du kan også ændre farve på de links, der findes på siden.  

 

 

 

 

 

 

 

TOPMENU COLOR TEXT 

Når du ændrer topmenu color text, så er det disse 2 menupunkter, som du ændrer: 

 

 

 

 

BACKGROUND COLOR 

Baggrundsfarven kan også ændres 
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FRONTPAGE BANNER BACKGROUND COLOR 

Når du ændrer frontpage banner background color, så er det både banneret og ’KONTAKT MIG’ baggrundsfarven, der 

ændres 

 

 

BUTTON COLOR FROM OG TO 

Når du ændrer farve på knappen har du mulighed for at tilføje både en ’farve fra’ og en ’farve til’, så den får det rigtige 

knap udseende. 

 

 

 

 

BUTTON TEXT COLOR 

Du kan også ændre farven på teksten i knappen med button text color. 

 

 

 


