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1 Inloggning 
Gör på adressen http://dev.houdini.se/signatur/wp-admin under utvecklingsfasen. 
 

1. Fyll i ditt användarnamn/epostadress och ditt lösenord 
2. Klicka på “Logga in” 

 

 

http://dev.houdini.se/signatur/wp-admin


2 Övergripande innehållshantering 
På sidor och case finns följande innehållsdelar 
 

2.1 Högerkolumn 
Innehåll som visas i högerkolumnen. Man kan här lägga till en eller flera moduler som kan 
innehålla rubrik, text och bild.

 
 

  



2.2 Flexibelt innehåll 
Placeras under den inledande texten på sidor och case och innehåller ett antal 
fördefinierade mallar. 

2.2.1 Separationslinje 
En linje för att avgränsa innehåll. 

 
 

2.2.2 Galleri 
Bildgalleri 

2.2.3 Citat eller kort text 
Citat/kort text som består av rubrik+text 

 
 

2.2.4 Bildrad 
Rad med rubrik/text i ruta ovanpå utfyllande bild. 
 

 
 



2.2.5 Boxar 
Innehållstyp som består av en eller flera boxar som läggs på samma rad. Möjlighet att lägga 
in puffar för andra sidor. 
 

 

2.2.6 Youtube-film 
Youtube-film. 

2.2.7 SoundCloud 
SoundCloud-spelare. 

2.3 Utvald bild 
Utvald bild visas i toppen av sidan och även när man använder flexibelt innehåll och länkar 
till ett case/sida. 
 

 
 
 

  



2 Mediabilblioteket 
Gå till Media -> Bibliotek i administrationspanelen. 
 
Alla bilder, dokument, pdfer du laddar upp via administrationspanelen samlas i 
mediabiblioteket.  

 
 
När du skapar nytt eller redigerar case/sidor finns “Lägg till media” som låter dig ladda upp 
nya filer eller välja befinliga från mediabiblioteket. 
 

 

  



3 Hantera case 
Gå till Inlägg -> Alla inlägg i administrationspanelen. 

3.1 Lägg till nytt case  
1. Klicka på “Skapa nytt” 
2. Ange titel/rubrik, inledande beskrivning och övrig information i form av 

högerkolum/flexibelt innehåll. 
3. Klicka på “Publicera” när du är klar 

3.2 Uppdatera befintligt case 
1. Klicka på titeln på det case du vill redigera 
2. Ändra titel/rubrik, inledande beskrivning och övrig information i form av 

högerkolum/flexibelt innehåll. 
3. Klicka på “Uppdatera” när du är klar 

  



4 Hantera sidor 
Gå till Sidor -> Alla sidor i administrationspanelen. 

4.1 Lägg till ny sida 
1. Klicka på “Skapa nytt” 
2. Ange titel/rubrik, inledande beskrivning och övrig information i form av 

högerkolum/flexibelt innehåll. 
3. Under sidor topp kan du ange om sidan ska ha en inledande topp som kan bestå av 

bakgrundsbild med rubrik/text eller inledande Youtube-video. 
4. Klicka på “Publicera” när du är klar

 

4.2 Uppdatera befintligt sida 
1. Klicka på titeln på den sida du vill redigera 
2. Ange titel/rubrik, inledande beskrivning och övrig information i form av 

högerkolum/flexibelt innehåll. 
3. Under sidor topp kan du ange om sidan ska ha en inledande topp som kan bestå av 

bakgrundsbild med rubrik/text eller inledande Youtube-video. 
4. Klicka på “Uppdatera” när du är klar 



5 Hantera formulär 
Gå till Ninja Forms -> Dashboard i administrationspanelen. 

5.1 Ändra i befintligt formulär 
1. Klicka på titeln på det formulär du vill redigera 
2. Klicka på det formulärfält som du vill redigera för att visa inställningarna för just det 

fältet 
3. För att avsluta redigeringen av ett fält klicka på “Klar” 
4. När du gjort alla ändringar klicka på “Publicera” för att spara. 

 

 

5.2 Se inskickade formulär 
Gå till Ninja Forms -> Överföringar 
 

1. Välj vilket formulär du vill se i rullistan “Välj ett formulär” 



2. Sidan kommer laddas om och visa alla inskick.  
 
Möjlighet finns både att filtera på datum och innehåll och att exportera som CSV som i sin tur 
går att öppna i excel 

6 Hantera menyer 
Gå till Utseende -> Menyer 
 
Under “Menystruktur” kan du se innehållet och strukturen på menyn. Genom att dra och 
släppa de olika boxarna kan man ändra ordningen på menyalternativen samt skapa och ta 
bort undermenyer genom indrag.

 

6.1 Lägga till nytt menyobjekt 
1. Markera de sidor eller inlägg/case du vill lägga till i vänsterkolumnen 
2. Klicka på “Lägg till i meny” 
3. Dra och släpp de skapade menyboxarna till önskad position. 
4. När du är klar klicka på “Spara meny” 


