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1 Innledning 
 
Velkommen til PUS sine websider! 
I denne manualen presenterer vi informasjon som vil hjelpe brukerne til å benytte våre 
websider på en effektiv måte. Brukermanualen har følgende hovedtemaer: 
 Innlogging 
 Menyer 
 Logge ut 
 
 
De som benytter disse websidene kan kategoriseres i to: 
 Brukere: Brukere er de som lager og redigerer innholdet i sine tilsvarende områder   
 Besøkere: Besøkere kan se på websidene som brukerne har laget, men de kan ikke 

endre innholdet. 
 
Denne manualen er rettet mot å hjelpe brukere av PUS web. 
 

2 Innlogging  
 
Webadressen til PUS sine websider er: http://www.nsp.ntnu.no/PUS/. Hovedsiden 
vises, når denne adressen er valgt. For å få tilgang til å lage og redigere innholdet i 
websidene, trenger man et brukernavn og et tilsvarende passord. Bedrifter (potensielle 
brukere) som ønsker å bruke PUS sine websider bes ta kontakt med administrasjon / 
prosjektleder i PUS prosjektet.  Hver bedrift vil da få tilsendt brukernavn og passord i 
en egen e-post.  
 
Trykk på Login som står nederst i forsiden / hovedsiden. Se Figur 1.   
 
 

Figur 1 Login funksjon 
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Når man trykker på Login, kommer følgende vindu opp, her kan brukerne skrive sine 
brukernavn (eller e-mail adresser) og tilsvarende passord. 
 
 

 
Figur 2 Brukernavn og passord 
    
Når man skriver brukernavn og tilsvarende passord, og trykker på Login, kan man få 
tilgang til å lage og endre innholdet i sitt område; når hovedsiden vises på skjermen, 
kan brukeren – for eksempel, Telenor lage og endre innholdet knyttet til Telenor ved å 
gjøre et av de to følgende alternativene:  
(1) klikke på Telenor i den øverste figuren i hovedsiden eller 
(2) Klikke på Bedrifter i menyen som står på venstresiden av hovedsiden. Så får man 

navn på bedrifter; klikke på Telenor 
Bedriften kan kun editere sitt eget område, og kan dersom ønskelig også få hjelp til å 
legge ut informasjon på sitt område.  
 
Hvis brukeren har glemt sitt passord, kan vedkommende trykke på Lost your 
password?. Da dukker opp følgende vindu (Figur 3). Brukeren kan da skrive sitt 
brukernavn eller sin e-mail adresse og trykke på Send. Et nytt passord vil bli sendt til 
brukeren på e-mail. 
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Figur 3: Å få nytt passord 
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3 Menyer 
 
Når man logger inn ser man en hovedmeny øverst i dataskjermen. Menyen har 
følgende valgalternativer: 
 Edit page 
 New page 
 All pages 
 My profile 
 
Figur 4 viser dette. 
 

 
Figur 4 Hovedmenyen  
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3.1 Edit page  

Når man trykker på Edit page, kan man se følgende alternativer på dataskjermen (se 
Figur 5): 
 

3.1.1 Content 

Her kan man redigere sidens innhold, navn og dens knytting til andre sider. Nye sider 
kan også lages her. Teksteditoren er relativt lik Microsoft Word og andre 
teksteditorer.  
 

 
Figur 5 Edit page og Content 
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Content kan strukturmessig sees i to deler. De to delene er sidens plassering og 
teksteditoren. 
 
Sidens plassering handler om følgende elementer:  
 Page title: Tittelen på siden står på Page title. 
 Alias: Hvis tittelen kan skrives på en annen måte, kan man nevne det på Alias. 
 Sub page to: Man kan velge om denne siden er en underside til en annen side. Det 

kan være flere undersider til en side. Undersider ligger på lavere nivåer.  
 Sorted in AFTER: Man kan velge hvilken side denne siden skal følge etter i sitt 

nivå. First betyr at siden kommer først og Last betyr at siden kommer sist.  
   
Når man gjør endringer i de ovennevnte elementene, må man lagre endringene ved å 
trykke på Save (Se Figur 5). 
 
Teksteditoren kan brukes til å lage / endre sidens innhold.  Det finnes flere funksjoner 
her; for eksempel, kan dokumenter lenkes opp eller lenkene kan fjernes (Se Figur 6).  
 
Brukere (bedrifter) kan også opprette lenke til sine interne sider. I denne forbindelse, 
kan de bruke lenke-funksjonen. 
 

 
Figur 6 Lenke opp dokumenter og interne sider 
 
Når siden er redigert, må man trykke på knappen Save, som ligger nederst på 
teksteditoren, for å lagre endringer. Figur 7 viser dette. Når man har lagret siden, kan 
man trykke på Frontpage i hovedmenyen (øverst på skjermen ved siden av My 
profile) for å navigere til hovedsiden (startsiden) og så eventuelt velge bedriften (for 
eksempel, Telenor) for å se hvordan den redigerte siden ser ut. 
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Figur 7 Lagringsfunksjon (teksteditor) i Content 
 

3.1.2 Files 

All type filer som blir brukt i bedriftenes websider ligger her. Når det gjelder å laste 
opp filer slik at disse kan brukes på websidene, klikk på browse-knappen og velg fil 
fra din PC. Hvis man vil slette eksisterende filer må man ta kontakt med 
administratoren. 
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Figur 8 Files 

 

3.1.3 Meta 

Her kan søkeord legges inn for å optimere søk via søkemotorer (se Figur 9). Meta-
tagger anvendes av søkemotorer, for eksempel Google og MSN. Jo bedre disse 
beskriver siden, desto lettere blir siden truffet / funnet ved søk.   
 
I feltet Keywords kan man skrive stikkordene / søkeordene som beskriver siden – hva 
siden handler om. Disse søkeordene separeres med komma. Man må ikke skrive for 
mange søkeord. Maks 10-15 søkeord kan være nok. 
 
I feltet Description kan man skrive det som søkemotorens resultatliste vil vise. 
Beskrivelse i Description omfatter / reflekterer det som nevnes i Keywords.  
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I menyen Google settings finnes det flere alternativer for å innstille søkefunksjonen, 
for eksempel kan man velge å ikke indeksere siden hos søkemotoren, men følge alle 
lenker som er nevnt i siden. Her er en oversikt over valgalternativene: 
 
 Index, follow links: Google indekserer siden og følger alle lenker som er nevnt i 

siden. 
 Index, don't follow links: Google indekserer siden, men følger ikke alle lenker som 

er nevnt i siden. 
 Don't index, follow links: Google indekserer ikke siden, men følger alle lenker 

som er nevnt i siden. 
 Don't index, don't follow links: Google indekserer ikke siden og følger ikke alle 

lenker som er nevnt i siden. 
 
Når endringene er gjort, må man lagre endringene ved å trykke på Save. 
 
 

 
Figur 9 Meta 
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3.1.4 Password & security 

Det er mulig for hver bedrift å opprette et passord for sine websider, slik at besøkende 
som vil se på sidene må bruke passordet (se på Figur 10). 
 

 
Figur 10 Password & security 
 
Bedriften kan lage og justere sine egne sider og opprette en slags passordordning for 
andre for å se på en eller flere av sine websider. I så tilfelle, må bedriften ta ansvar for 
å huske på sine egne passord. For å unngå problemer som kan dukke opp ved å 
glemme passord, ønskes det at det nye passordet blir sendt til webadministratoren. 
 
Når endringene er gjort, må man lagre endringene ved å trykke på Save. 
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3.1.5 Advanced 

Window title: Her kan websiden døpes til valgt tittel. Dersom den er blank, vil en 
default-tittel bli valgt; for eksempel, “Telenor – Praktisk styring av usikkerhet i 
eierperspektiv – Microsoft Internet Explorer”.    
 
Don’t use statistics for this page: Man kan velge å ikke bruke den spesifikke siden i 
statistikken som NSP har på Google.  
 
External page: Her trenger man ikke å skrive noe.   
 
Show in menu: Alle sider i menyer vises automatisk, men man kan godt velge å ikke 
vise siden som man har redigert. I så tilfelle velger man ikke Show in menu. 
 
Når endringene er gjort, må man lagre endringene ved å trykke på Save. 
 

 
Figur 11 Advanced 
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3.2 New page  

En ny side kan lages ved å trykke på knappen New page. Figur 12 viser dette. 
Beskrivelsen knyttet til Seksjon 3.1 Edit page kan refereres her. 
 

 
Figur 12 New page  
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3.3 All pages 

Alle websider knyttet til PUS vises her. Bedrifter kan bare bruke slettefunksjonen i 
sine egne websider (se den røde sirkelen ved siden av Telenors dokumentsymbol i 
Figur 13). 
 

 
Figur 13 All pages 
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3.4 My profile 

Her kan man skrive sin profil (navn, e-mail og passord) og lagre den informasjon. 

 
Figur 14 My profile 
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4 Logge ut 
 
Man kan logge ut ved å klikke på Logout som står øverst til høyre på skjermen (se 
Figur 15). 
 

 
Figur 15 Logout 
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