1. afsnit
Kom gratis på nettet med 123hjemmeside:

Få
Få en
funklende
en funklende
sådan!
Opret din helt egen hjemme
side ganske gratis, hvis du
abonnerer på Komputer for
alle. Du kan nemt designe
sider med fx flotte fotoal
bum, dagbøger, videoklip og
stamtræ. Du bør bruge Inter
net Explorer, når du arbejder
med 123hjemmeside.
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Start din egen kreative hjemmeside, og del dine
bedste oplevelser, billeder og videoklip med
familie og venner. Med 123hjemmeside er det
ganske gratis som abonnent på Komputer for alle.
Du kommer hurtigt i gang, og du behøver ikke
kende noget som helst til koder og indviklet teknik.

N

u har du alle tiders chance for at
oprette din helt egen hjemmeside.
Fortæl familie og venner om alle
dine oplevelser, uanset om det er de
små glæder som en hyggelig tur med
familien i BonBon-Land eller en af
livets helt store begivenheder.
123hjemmeside er Komputer for alles nye tilbud til faste læsere, der nemt
og hurtigt kan starte en hjemmeside
helt gratis. Du kan redigere og vedlige
holde din side, uanset hvor du befinder
dig, bare du har adgang til en computer med internetforbindelse.
Lav alt fra flotte fotoalbum, videoog billedshows og dagbøger til stamtræer og gæstebøger, hvor dine inter-

net-gæster kan give deres besyv med
og give din hjemmeside mere liv. Flere end 200 flotte skabeloner får dig hurtigt i gang, og som abonnent på Komputer for alle får du hele herligheden
ganske gratis. I dette og i kommende
blade hjælper vi dig godt på vej til at
bruge 123hjemmeside og de mange
spændende funktioner, der vil gøre din
hjemmeside flot, brugervenlig og rigtig sjov at besøge.
På de næste sider kan du se, hvordan du kommer i gang med din nye
hjemmeside. Vi præsenterer dig for de
grundlæggende funktioner i 123hjemmeside og viser, hvordan du lægger
dit første fotoalbum på hjemmesiden.

Hvornår?

Hvad gør jeg så?

K-nettet lukker …
Hvorfor?

123hjemmeside er et nyt tilbud til
abonnenter på Komputer for alle, så
vores faste læsere kan oprette en
gratis hjemmeside. I den forbindelse
har vi valgt at lukke K-nettet, der hidtil har været bladets internettilbud til
læserne. Til gengæld får du nu mange flere muligheder og bedre support
med 123hjemmeside.
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K-nettet lukker med udgangen af 1.
kvartal 2008. Hvis du har en hjemmeside her, vil den altså ikke længere
være tilgængelig efter 1. april 2008.
Vi anbefaler derfor, at du allerede nu
går i gang med 123hjemmeside.

Af Thomas Buus-Larsen

Det er desværre ikke muligt automatisk at overføre billeder og tekst fra
din hjemmeside på K-nettet til en ny
123hjemmeside. Det kan gøres manuelt ved fx at kopiere din tekst fra Knettet og indsætte den på din nye
hjemmeside. Vil du genbruge dine
billeder, er det om muligt bedst at
hente dem direkte fra din egen pc.
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… 123hjemmeside åbner
Med et abonnement på Komputer for alle får du 123hjemmeside helt gratis. Du
sparer 379 kroner om året og får:

■	En hjemmeside med op til 40 siders indhold som fx fotoalbum,
videoklip og gæstebøger.

■	Plads til 300 fotos og 10 minutters video.
■	Flere end 200 kreative skabeloner, der gør det hurtigt og nemt at
lave fotoalbum, videoklip, gæstebøger, dagbøger og meget andet.

Din 123hjemmeside er gratis, så
længe du abonnerer på Komputer for
alle. Opsiger du dit abonnement, kan
du mod betaling beholde hjemmesiden. Prisen er så 379 kroner om året.
Har du ikke abonnement på Komputer for alle, kan du prøve 123hjemmeside gratis i 30 dage.
www.komputer.dk/123
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H av e n p

Opret din gratis 123hjemmeside
Du skal bruge dit abonnementsnummer på
Komputer for alle og din e-mail-adresse,
når du opretter din 123hjemmeside. Du skal
også beslutte, hvad din hjemmeside skal

hedde. Vælger du fx navnet ”familienbohr”, kan din hjemmesideadresse
besøges på webadressen
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gning give på, hvad
læ
n
la
p
d
o
G
nk
esider. Tæ
ste hjemm , og hvilke billeder
lle
æ
du vil fort
r i ga ng.
, før du gå
du vil vise

www.123hjemmeside.dk/familien-bohr
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Åbn din webbrowser, fx Internet Explorer, og skriv www.komputer.dk/123 i
adressefeltet 1 . Klik på den røde knap med
K-logoet 2 for at starte din hjemmeside.

2

Indtast dit abonne
mentsnummer i
feltet 3 , og klik så på
OK - videre 4 .
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Vælg et passende navn til din hjemmeside, og indtast
det i feltet Hvad skal din hjemmeside hedde? 5 . Vælg
herefter et password 6 , og skriv din e-mail-adresse i det
nederste felt 7 . Når du trykker på OK! START MIN GRATIS HJEMMESIDE NU! 8 , bliver din hjemmeside oprettet.
Hvis navnet allerede er valgt af en anden, får du besked
om det, og du skal så blot finde på et andet navn.
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Nu skal du vælge en skabelon til forsiden på dit websted. Skabelonens design og farver vil gå igen på hele din hjemmeside. Du kan altid skifte skabelon senere
og på den måde give hjemmesiden et nyt udseende. Her
har vi valgt skabelonen “Sommer og ferie” 9 .
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Skriv en overskrift til hjemmesiden 10 . Teksten bliver
det første, dine internetgæster ser, når de kommer på
besøg. Klik herefter på OK - videre 11 .

8

Her kan du skrive en kort tekst, der vises på hjemmesidens forside 18 . Klik på OK - videre 19 .

12

6

Nu skal du finde et forsidebillede til hjemmesiden.
Klik på OK - Vælg billede 12 for at vælge et billede,
du har liggende på din computer.
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20

9

Forsiden på din nye hjemmeside er nu klar. Klik på
OK - videre 20 for at se den. Din hjemmeside er nu også tilgængelig for internetbrugere verden over. Du kan til
enhver tid redigere og opdatere indholdet på din forside.
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Klik på Gennemse … 13 ,
og find en mappe
med billeder 14 .
Vælg dit bedste
billede til forsiden 15 , klik på
Åbn 16 og Ok 17 .
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Sådan redigerer du din hjemmeside
Når du skal tilføje, ændre eller slette sider med foto
album, dagbøger eller andet indhold, skal du en tur omkring sideoversigten, hvor du styrer hele din hjemmeside.
På sideoversigten finder du også en række praktiske op-

Klik på Dine besøg, hvis
du vil se, hvor mange der
har besøgt din hjemmeside.
Der er tællere både for
hjemmesiden som helhed
og for de enkelte sider, så
du fx kan holde øje med,
hvor mange der har set bil
lederne fra skiferien.

lysninger om fx antal besøgende på hjemmesiden og
smarte tips til redigering af dit indhold. Her gennemgår
vi de vigtigste funktioner, som det er godt at kende til,
inden du bygger videre på din hjemmeside.

Bag Dit abonnement gemmer sig informationer om,
hvor mange sider billeder og hvor meget video du har
lagt på hjemmesiden, og hvor meget plads du har
tilbage. Det er også her, du kan ændre din e-mailadresse, dit password og navnet på hjemmesiden.

Under Hjælp & service får du hjælp til opbyg
ningen af din hjemmeside. Her kan du også
besøge andre brugeres hjemmesider og lade
dig inspirere, så din egen side kan blive en
endnu større oplevelse at besøge.

Her finder du adressen
på din hjemmeside, som
familie og venner bruger,
når de besøger dig på net
tet. Husk i øvrigt, at navnet
på siden – det er det, der
står efter skråstregen
– også er dit brugernavn.
Det skal du bruge, når du
med din adgangskode log
ger ind for at redigere din
hjemmeside på adressen
www.123hjemmeside.dk

Klikker du på Rediger
indhold under Forside
kan du blandt andet skifte
forsidebilledet, overskriften
og velkomsthilsenen på din
hjemmeside. Du kan også
vælge et andet layout og
dermed give hele siden et
nyt udseende.

Menubaren i venstre side af hjemmesiden bruger dine besø
gende til at bevæge sig rundt mellem det forskellige indhold.
Du kan ændre menubarens udseende – eventuelt skifte farve
eller lægge et lille billede eller ikon ind i den – ved at klikke på
Rediger menubar under Menubar.
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Du opretter en ny side ved at klikke på Vælg skabelon. Find en passende
skabelon til din nye side, hvad enten det er et nyt fotoalbum til feriebille
derne, en rejsedagbog eller måske en hobbyside om hundetræning. Mulig
hederne er mange, og på de følgende sider kan du se, hvordan du opretter
et fotoalbum på din hjemmeside.

Dit første fotoalbum
Når du opretter din nye hjemmeside, indeholder den allerede et fotoalbum. Men før det bliver til en seværdighed,
skal der billeder i det, og det er heldigvis nemt.
Allerførst bør du bruge lidt tid på at kigge dine billedmapper på pc’en igennem. Med digitalkameraer er det
nemt bare at knipse løs, for det koster jo ingenting. Men
ikke alle billeder bliver lige gode, og det kan nemt blive
trættende for andre at se Eiffeltårnet fra otte forskellige
vinkler. Vær derfor kritisk, og udvælg kun de bedste billeder til din hjemmeside. Det er også en god idé at fjerne
røde øjne og andre småskavanker med et program til
billedbehandling, før du lægger dine fotos ud på nettet.
1

1

Klik på Rediger indhold 1 under Mit fotoalbum i sideoversigten.

2

Først skal fotoalbummet have et navn, som
du skriver i titelfeltet 2 . Du kan også forfatte en kort tekst om festen, fødselsdagen, udflugten, eller hvor billederne stammer fra.
Teksten 3 bliver vist over billederne.

2
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3

Rul videre ned på siden, og klik
under Indsæt billede på Klik her! 4 .

Ofte stillede spørgsmål
Hvad hedder min
hjemmeside?

Hvor mange sider får jeg
på min hjemmeside?

Dit valgte brugernavn bestemmer,
hvad din side kommer til at hedde.
Hvis dit brugernavn er “familienjensen” bliver din adresse:

Du kan have op til 40 sider med
indhold på din hjemmeside.

www.123hjemmeside.dk/
familien-jensen

Du kan lægge op til 300 fotos og
10 minutters video ud på din side.

Hvor mange billeder?

Hvis jeg har brug for mere?
40 sider og 300 fotos er nok for
de fleste, da billederne altid kan
udskiftes. Du kan dog købe dig til
mere plads, men så skal du sam
tidig betale normalprisen for en
hjemmeside. Og dermed bortfalder
det gratis tilbud til abonnenter.

Hvad sker der, hvis jeg
opsiger mit abonnement?
Du kan sagtens beholde din hjem
meside hos 123hjemmeside, selv
om du opsiger dit abonnement
på Komputer for alle. Dog må du
betale normalpris for at opretholde
siden, hvilket er 379 kroner årligt.

www.komputer.dk

6

Få styr på teksten

ntrere al
Lad være med at ce
nstrejuste
Ve
e.
sid
tekst på din
læseven
re
me
e
oft
t
de
r
gø
ring
ster.
tek
ge
lan
d
ligt – især ve

5
8

4

Klik på
Browse ... 5 ,
og find mappen
med dine digitale billeder 6 .
Vælg et billede,
og klik på Open
7 . Klik så på Ok
8 , der bringer
dig tilbage til
fotoalbummet.

6

10

7

6

Du kan klikke på et billede 10 for
at få det vist i stor størrelse.

11

7
9

5

Du kan nu indsætte flere billeder enkeltvis ved at følge punkt 3
til 5 igen. På næste side kan du se, hvordan du indsætter flere
billeder samtidigt. Til sidst klikker du på Gem og se siden 9 for at
se det færdige resultat.
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Med et klik på Start slideshow 11 bliver billederne automatisk vist ét for ét.
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Tilføj mange billeder
Det er besværligt at sætte mange billeder ind enkeltvis i
et fotoalbum på din hjemmeside. Du kan i stedet installere
programmet 123MultiUploader, der kan overføre flere billeder ad gangen hurtigt og effektivt.

1

Vælg Rediger
indhold under
Mit fotoalbum i
sideoversigten.
Klik på Tilføj
mange billeder
på én gang 1 .

Links der vi

rker

Links til andr
e in
hjemmesider teressante
er en god idé.
Forklar, hvad
du henviser til
,
og tjek af og
til, at disse lin
ks
stadig virker
. Fjern dem,
hvis
siderne ikke
længere finde
s.

5

Når 123MultiUploader
er installeret på din
computer, klikker du på
Fortsæt - klik her! 6 .

6
1
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2

Klik på
OK - videre

2

.

12

10

6

Vælg mappen med de billeder, du vil sætte ind i fotoalbummet 7 . Billederne bliver vist i det midterste
vindue, og du kan ét for ét trække dem over i vinduet helt
til højre 8 . Du kan også markere flere billeder i midtervinduet på én gang og klikke på pilen 9 . Vil du have alle
billederne i mappen med i albummet, klikker du på Vælg
alle 10 og på den dobbelte
pil 11 . Afslut med et klik på
OK – Indsæt fotos 12 .

3

4

7

13

Glæd dig til næste afsnit

3

Klik på tekstboksen 3 og
på Installer ActiveX-objekt … 4 .

4

Klik på
Installer

5

.

Computeren sender billederne til din hjemmeside – det kan tage lidt tid.
Når alle billeder er overført, klikker du på OK 13 .

5

Du får hjælp og gode råd til din hjemmeside i kommende numre af
Komputer for alle. I næste afsnit kan du se, hvordan du tilpasser en
gæstebog, hvor venner og familie, der aflægger din side et besøg, kan
skrive en hilsen eller en kommentar. Læs også, hvordan du opretter
en online dagbog med tekst og flotte billeder.

www.komputer.dk
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2. afsnit
Skab mere liv på din hjemmeside:

Få en flot gæstebog
Fortæl om dine oplevelser i en dagbog på din hjemmeside, og giv besøgende
mulighed for at sende hilsner og vise deres billeder i din gæstebog.

M

ed Komputer for
alle og 123hjemmeside får du dit
helt eget sted på nettet,
så du kan dele dine bedste oplevelser med familie og venner. Det hele
foregår på nettet, og med
over 200 kreative skabeloner er der uanede muligheder for en flot side.
Her ser vi nærmere på
den indbyggede gæstebog, hvor besøgende på
din side kan skrive hilsener og kommentarer
og lægge billeder ud til
skue. Desuden kan du se,
hvordan du fortæller om
dine herlige oplevelser i
ord og billeder med en
online dagbog.
Sådan kan en dagbog på din hjemmeside se ud. Du kan sætte billeder ind ved siden af de enkelte indlæg.

sådan!
Som abonnent på Komputer
for alle kan du gratis oprette
din egen 123hjemmeside. Se
her, hvordan du opretter en
dagbog og tilpasser gæste
bogen på nettet. Første af
snit finder du på cd’en, der
følger med dette blad.

Sådan logger du ind på din hjemmeside

de t sk a l du bruge
■
■

Internet Explorer
Dit abonnementsnummer

ud gif t er
■

Ingen for abonnenter

t idsf orbrug
1

25 minutter
sværheds gr a d
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Start Internet Explo
rer, og log ind på din
hjemmeside via Kom
puter for alles side,
som du finder adressen på herunder.
Klik på den blå
“Log ind”-knap 1
for at komme til din
egen hjemmeside.
Herefter skal du indtaste henholdsvis
brugernavn og
adgangskode og
klikke på OK.
www.komputer.dk/123
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Af Thomas Buus-Larsen

Gratis hjemmeside til dig

Som abonnent på Komputer for alle kan du oprette
en gratis hjemmeside. Første afsnit i denne serie
ligger på Komputer for alles cd. Prøv selv på:

Tilpas din gæstebog på nettet

www.komputer.dk/123

I en gæstebog kan familie og venner, der besøger din
hjemmeside, læse og skrive kommentarer til dine fotos,
videoklip og tekster.
Gæstebogen bliver automatisk lagt ind på din side,
når du har oprettet din personlige hjemmeside, og er altså ikke noget, der skal tilføjes. Her viser vi, hvordan du
nemt retter bogen til, så den får et mere personligt præg.
5

4

Du kan se alle de indlæg, der bliver skrevet i gæstebogen. Klik på Slet dette indlæg 5 for at slette et af
indlæggene. Din gæstebog har samme layout, som du
valgte, da du oprettede hjemmesiden. For at ændre layoutet kan du vælge en ny skabelon ved at klikke under
et af de viste miniaturebilleder af skabelonerne – her
beholder vi dog det tidligere valgte layout.

1

1

6

Log ind på din hjemmeside. På sideoversigten klikker
du på Rediger indhold 1 .

5

Klik på Gem og se siden 6 , hvis du vil se, hvordan
siden er kommet til at se ud.

2

3

2

Start med at give din gæstebog en titel 2 . Titlen bliver
vist i menubaren yderst til venstre på din hjemmeside,
og det er her, dine besøgende navigerer rundt på siden.
Gæstebogen skal også have en overskrift 3 , som bliver
vist øverst på siden.

4

3

Skriv en kort tekst som indledning til gæstebogen.
Det kan fx være en opfordring til at komme med hilsener og kommentarer til dine billeder og dagbogstekster
på din hjemmeside 4 .

6

Sådan ser gæstebogen ud, når du har rettet den til
med overskrift og indledende tekst. Gæsterne kan
vedhæfte et billede, når de skriver i bogen. Hver gang der
bliver skrevet et indlæg i din gæstebog, får du en e-mail
med et link til indlægget. Når du klikker på linket, bliver
du ledt direkte til gæstebogen.

www.komputer.dk
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Mange skabelon

Sådan opretter du en dagbog
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Nu er det tid til at give din hjemmeside et interessant indhold. Du kan dele dagligdagen og dine oplevelser med din
omgangskreds via en af de mange dagbogsskabeloner –
fra rygestopdagbogen, hvor du kan fortælle om kampen
med at kvitte smøgerne, til rejsedagbogen, hvor du fx kan
skrive om en herlig vinterferie. Se her, hvordan du opretter en dagbog og skriver de første ord.

3

1

1

Opret en ny side ved at klikke
på Vælg skabelon 1 .

3

Kig skabelonerne igennem, og vælg den, der passer
bedst til det, du vil skrive om. Her vælger vi et neutralt design. Klik på Vælg denne skabelon 3 .

4

5

2

2
3

Under Ide-skabeloner klikker
du på Dagbøger 2 .

www.komputer.dk

4

Først skriver du en titel på din dagbog 4 , der bliver
vist i menubaren i venstre side af hjemmesiden. Du
skal helst finde på et par korte ord, som præcist beskriver
dagbogens indhold. Du kan desuden give dagbogen et
kaldenavn, et citat eller et motto 5 .

Sjove talebo

bler

Tilføj talebobl
er med sjove
kom
mentarer til fo
tos ved hjælp
af
knappen “Sæ
t ting på dit fo
to”.

13

12

6

5

11

Du kan vælge et billede, der bliver vist ved siden af
indlægget i dagbogen. Klik på Hent foto 6 .
14

8

Skriv indlægget i feltet 11 . Du kan ændre skrifttype,
skriftstørrelse og tekstfarve i bjælken over teksten
eller tilføje et humørikon 12 . Du kan også sætte et link
til en side på internettet ind i din tekst 13 .
Tilføj flere indlæg ved at klikke på Ny/Nyt - Tilføj og
opret indlæg nederst 14 .

9

Afslut med et
klik på Gem og
se siden 15 , hvis du
vil se, hvordan dagbogen ser ud.

7

6

15

Klik på Gennemse … 7
for at vælge et billede.

8

9

10
10

7

Vælg en mappe med dine billeder på pc’en 8 . Klik på
et billede 9 , så på Åbn 10 og herefter på OK.

Dagbogen er nu på din side, og for at skrive næste
indlæg vælger du blot at redigere indholdet.

Glæd dig til næste afsnit
I tredje afsnit kan du se, hvordan du lægger videoklip på din hjemme
side. Der er plads til i alt 10 minutters video – du kan optage film med
de fleste digitalkameraer, så du behøver ikke et videokamera.

www.komputer.dk
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3. afsnit
Del dine bedste minder:

Læg video på din
hjemmeside

Du kan nemt dele
dine herlige videoklip med venner
og familie på din
egen hjemmeside.

D

igitale videokameraer er efterhånden
blevet ganske populære, og de små
apparater følger ofte med på ferie,
til fødselsdag og på weekendudflugter. Du
behøver dog ikke dyrt filmudstyr for at væ
re med her, for du kan sagtens bruge de
fleste almindelige digitalkameraer til at

optage video. Her viser vi, hvordan du nemt
deler dine filmklip med familie og venner.
Du skal blot logge dig ind på din 123hjem
meside. Du kan stadig nå at oprette din
egen hjemmeside, og det er gratis, når du
abonnerer på Komputer for alle.
www.komputer.dk/123

Vær med
Hvis du gik glip af de
to første afsnit, der
blandt andet viser,
hvordan du starter din
egen hjemmeside, fin
der du artiklerne på
cd’en, der følger
med dette blad.

sådan!
Nettet er perfekt til at vise
små videofilm. Se her, hvordan du lægger et videoklip
ud på dit eget websted. Som
abonnent på Komputer for
alle kan du gratis oprette en
side på 123hjemmeside.
de t sk a l du bruge
■
■

Internet Explorer
Dit abonnementsnummer

ud gif t er
■

Ingen for abonnenter

t idsf orbrug

30 minutter
sværheds gr a d
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Læg dine bedste filmklip ud på din hjemmeside, hvor der er plads til 10 minutters video.

1

www.komputer.dk

Af Thomas Buus-Larsen

123hjemmeside er
gratis for abonnenter

Sådan får du video på din side
Video findes i mange forskellige formater, alt efter hvilket kamera du
har brugt ved optagelsen. Hvis du kan se din video i Windows Media
Player, kan videoen også vises på hjemmesiden. Først klipper du vide
oen til i 123KvikVideo, som automatisk bliver installeret på din pc.
Husk at overføre videoen fra kameraet til pc’en, før du starter.

Komputer for alle har indgået et samarbejde
med 123hjemmeside, så du som abonnent på
bladet kan oprette en hjemmeside helt gratis.
Du sparer 379 kroner om året og får adgang til
mange kreative skabeloner, der gør det nemt
og sjovt at kreere indholdet på din hjemmeside.
www.komputer.dk/123

4

5

1

1

Når du har logget ind på din
side på www.komputer.dk/123,
klikker du på Vælg skabelon 1 .

4

2

Under afsnittet Videoklip skabeloner klikker du på Videoklip
skabeloner 2 .

2

Først skriver du en titel til videoklip
pet 4 . Titlen bliver vist i menuen til
højre på hjemmesiden. Nu skal du hente
videoklippet ind på hjemmesiden. Be
gynd med at trykke på Hent video 5 .

6

5

Klik på OK! Videre til Video - klik
her! 6 .

3

7

6

3

Kig skabelonerne igennem, og vælg den, du synes passer bedst til dit
videoklip. Her har vi fundet en skabelon med et rødt biograflærred i
baggrunden. Klik på Vælg denne skabelon 3 .

Første gang du lægger videoklip på
din hjemmeside, skal du installere
det lille program 123KvikVideo på din pc.
Med programmet henter du nemt video
klip fra din computer, klipper i dem og
lægger det færdige resultat på hjemme
siden. Klik på OK - videre for at starte
installationen af 123KvikVideo 7 .

www.komputer.dk
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Lav en flot stumfilm

123hjemmeside kan du
Under Ide-skabeloner på din
lave stumfilm på din
kan
du
så
,
lm”
vælge “En stumfi
og
s tekst ind, og så bliver
side. Du skal blot lægge foto
ldags i stil og tone.
me
gam
rt
det automatisk gjo

13
14

8
9
15

7
8

Klik på tekstboksen 8 og på
Installer ActiveX-objekt... 9 .

11

Klik på
Installer 10 .

Først finder du mappen med dine videoklip
vælger et klip 14 og klikker på Åbn 15 .

13 ,

10

16

17

18
19

12

11

9

Når 123KvikVideo er installeret, klikker du på Fortsæt
- klik her 11 . Næste gang du vil lægge video på siden
fra samme pc, kommer du direkte til trin 10 herunder.

Der er plads til i alt 10 minutters video. Hjemme
videoer er tit meget længere, så det kan være nød
vendigt først at klippe filmen til i Videoklipperen, hvor du
trækker skyderne Start 16 og Slut 17 mod højre og venstre.
På den måde vælger du, hvilken del af videoen der skal
med i det færdige klip. Du kan hele tiden trykke på pilen
18 for at se videoklippet. Tryk på OK - fortsæt til valg af
startbillede 19 , når du er tilfreds med klippet.

21

20

22

12

10

Nu kommer du ind i Videoklipperen, hvor du henter
og redigerer et videoklip. Hent dit klip fra pc’en
ved at klikke på Hent videoklip på din computer ... 12 .

3
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Måske er det første billede i dit videoklip ikke det
bedste til at præsentere klippets indhold. Derfor
har du nu mulighed for at finde et godt startbillede fra
videoklippet. Startbilledet bliver vist på din hjemmeside,
indtil filmen starter. Træk den grønne trekant 20 fra side
til side for at vælge dit startbillede. Billedet vises i bok
sen til højre 21 . Tryk på OK - Fortsæt til vælg lyd siden 22 .

16

Nu er video
klippet klar
– klik på OK ... 28 .

28

23

24
25

14

Nu kan du vælge, hvilken lyd der skal spilles under
videoklippet. Klippets originale lyd er standard, men
du kan vælge mellem alt fra bryllupsmusik til aftenstemning
i boksen til højre 23 . Lyt klippet igennem med den lydside, du
har valgt, ved at trykke på pilen 24 . Slut af med et klik på
OK - Fortsæt til gem videoklip siden 25 .

29

17

Her kan du fortælle om din film. Tekstfarve bør
være forskellig fra skabelonens baggrund 29 .

15

Inden vi
deoklip
pet lægges på
hjemmesiden,
kan du se det
igennem ved at
klikke på den
grønne pil 26 . Er
du tilfreds med
resultatet, tryk
26
ker du på OK 27
Læg mit klip på
hjemmesiden 27 .
Afhængigt af længden på videoklippet kan det tage et par
minutter, før klippet er lagt ud på hjemmesiden.

31

18

30

Klik på Gem og afslut eller Gem og se siden
31 , hvis du vil se, hvordan siden med videoklip
pet er kommet til at se ud.
30

19

Det færdige resultat. Nu kan gæster på
hjemmesiden gå i din virtuelle biograf
og se dit første videoklip. Gæsterne kan des
uden sende et tip til en bekendt med et link til
dit videoklip på din hjemmeside.

Tjek dine videofil

m

Før du lægger video
klip ind på din hjemm
eside, skal
du sikre dig, at film
en kan afspilles me
d Windows
Media Player på din
computer. Hvis det
ikke lykkes,
kan du prøve at læ
gge videoklippet ind
på din side fra
en anden pc. Der ka
n nemlig være forsk
el på, hvordan pc’er håndterer
de enkelte videofor
mater.

Glæd dig til næste afsnit
I næste afsnit om 123hjemmeside kan du
læse, hvordan du designer flotte postkort
og invitationer til festlige lejligheder.

www.komputer.dk
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4. afsnit
indbydelser og ønskelister:

Flotte invitationer
på din hjemmeside
Læg en invitation til fødselsdag,
sølvbryllup eller en anden festlig
begivenhed ud på din hjemmeside.
Med skabeloner kan du nemt kreere
unikke indbydelser og ønskelister.

D

et er herligt at feste med
venner og familie, og det
kan blive endnu festli
gere, hvis du inviterer dine
gæster via din egen hjemme
side. Du kan lægge både ind
bydelser og ønskelister ud på

nettet. Herefter kan du sende
en e-mail ud til de folk, du vil
invitere, der reklamerer for fe
sten. Her kan du se, hvordan
du lægger flotte invitationer
ud på din hjemmeside.
www.komputer.dk/123

Lav en flot festinvitation på nettet

Læs mere
Hvis du gik glip af de første
tre afsnit om din egen hjemmeside, finder du artiklerne
på cd’en, der følger med
dette nummer af Komputer for alle.

Inviter til fest, fødselsdag eller andre fornøje
ligheder på din hjemmeside. Med de skrædder
syede skabeloner har du hurtigt en invitation
klar, og e-mail-funktionen på 123hjemmeside
gør det nemt at sende et link til invitationen til
familie, venner og bekendte.
3

1

sådan!
Brug din hjemmeside kreativt, og gør dine festinvitationer til noget ganske særligt.
Se her, hvordan du lægger
indbydelser og ønskelister
ud på dit websted og sender
dem til folk via e-mail.
de t sk a l du bruge
■
■

Internet Explorer
Dit abonnementsnummer

ud gif t er
■

Ingen for abonnenter

t idsf orbrug

30 minutter
sværheds gr a d

Start med at log
ge ind på din
hjemmeside via
adressen www.komputer.dk/123, og klik
på Vælg skabelon 1 .

3

1

2

I afsnittet Vælg
skabelon kan du
vælge mellem flere
typer invitationer. Li
ge fra middagssel
skaber til biograf
ture. Her vil vi gerne
invitere til housewar
ming, og derfor væl
ger vi en neutral invi
tation ved at klikke
på Invitationer 2 .

4

5

4

2
0 1

1

2

3

4
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6

7

8

Nu skal du vælge, hvilken
skabelon der passer bedst til
den begivenhed, du vil invitere
til. Her vælger vi skabelonen Skal
vi ses? og trykker så på Vælg
denne skabelon 3 .

9 10

Af Thomas Buus-Larsen

Skriv en titel til invitationen
4 . Titlen bliver vist i menuen
til venstre på hjemmesiden. Du
kan sætte et billede, der passer
til lejligheden, ind i invitationen.
Klik på Hent foto 5 .

123hjemmeside er
gratis for abonnenter
Som abonnent på Komputer for alle kan du få
en gratis 123hjemmeside. Du sparer 379 kroner om året og får en hjemmeside med plads til
40 siders indhold, 300 fotos og 10 minutters video. Du får også adgang til over 200 kreative
skabeloner, der gør det både hurtigt og nemt at
lave spændende indhold til hjemmesiden.
www.komputer.dk/123

Invitation Så har vi inviteret til
housewarming. Dine gæster kan
sende dig et svar på invitationen
ved at klikke på e-mail-adressen
nederst på siden.

Få styr på farverne

Du kan vælge forskellige skriftfa
rver på
teksten til din invitation. Husk
at vælge
en farve, der er forskellig fra ska
belonens
baggrundsfarve, og som er letlæ
selig.

7

10

6

8

5

Klik på Gennemse … 6 , find
mappen med dine billeder 7 ,
marker et billede, og klik på Åbn.
Klik herefter på Ok 8 .

6

7

Skriv den
tekst, der
skal stå i din
invitation 9 .

Hvis du indtaster en e-mail-adresse i feltet
10 , bliver adressen vist nederst i invitatio
nen. Dine gæster kan så klikke på adressen og
sende dig en mail som svar på din invitation.

9

8

Nu er
11
en in
vitation jo
ikke til me
gen nytte, hvis ikke den bliver sendt ud. Derfor
kan du nu bruge hjemmesidens e-mail-funk
tion til at sende dine gæster et link til invitatio
nen. Start med at klikke på Send link til ven 11 .

www.komputer.dk
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Læg ønskelister på nettet
Med ønskelisteskabelonerne kan du lægge familiens
fødselsdagsønsker ud på hjemmesiden, hvor det er let
altid at holde ønskerne opdateret.

12

1

Når du er
logget ind
på din hjemme
side, klikker du
på Vælg skabelon 1 .

13

14

9

Skriv teksten, der skal stå i mailen, i feltet 12 , og
tilføj en overskrift til e-mailens emnefelt 13 . Du
kan sætte et billede ind i mailen, hvis du klikker på JA
- jeg vil indsætte et foto! 14 . Fremgangsmåden er den
samme, som da du satte et billede ind i invitationen.

1

2

I afsnittet Vælg
skabelon vælger
du Ønskelister 2 un
der Ide-skabeloner.
2

3

Nu skal du vælge
en skabelon til
din ønskeliste. Vi vil
oprette en liste med
fødselsdagsønsker
og vælger Ønskeliste
på nettet med flag.
Tryk på Vælg denne
skabelon 3 .

15

3

16
17

4

10

Skriv modtagernes e-mail-adresser ind i felter
ne 15 . Hvis du vil gemme adresserne, så de vi
ses næste gang, du vil sende et link, sætter du flueben
ved Husk email adresser 16 . Klik på OK – send linket
og min besked! 17 . Nu sendes e-mailen med din be
sked og linket. Klik på OK for at gå tilbage.

11

Klik på
Gem og
afslut 18 eller
Gem og se si19
den 19 , hvis du
vil se, hvordan invitationen ser ud.

3

www.komputer.dk

5

4
18

Find på en titel til ønskelisten, og skriv den ind i
feltet 4 . Titlen bliver vist i menuen til venstre på
hjemmesiden. Bagefter skriver du navnet på den per
son, der har lavet ønskelisten 5 . Navnet vises øverst
på hjemmesidens liste.

Udnævn en ga

dit foto
t sjove ting på

Sæ
med taler mere festlige
Gør dine billede hat og meget mere. Klik
æg,
bobler, oversk
foto”, når du
æt ting på dit
“S
n
pe
ap
på kn
elon.
ab
sk
n
llede i di
indsætter et bi

vemeste

r
Det er ærgerlig
t at få samme ga
ve flere gange,
har inviteret til
når du
fest.
en gaveliste-adm Derfor er det smar t at udnævn
e
inistrator, hvis
e-mail-adresse
kan taste ind på
du fx
din hjemmesid
es ønskeliste.

9

Så er du klar til det,
det hele handler om:
11
ønskerne. Du taster dem
ind et ad gangen 11 og
12
klikker på Ny/Nyt - Tilføj
og opret ønske nederst
12 . Du kan rykke rundt på eller slette ønskerne ved hjælp af
knapperne Ryk op, Ryk ned og Slet 13 .

13

6

10

5

Du kan sætte et billede ind i ønskelisten. Det
kan fx være af den person, der ønsker sig ga
verne. Klik på Hent foto 6 .

7

Jo flere der får ønske
listen, jo større er
chancen for en rig høst. Og
hvorfor ikke bruge e-mailfunktionen, vi beskrev i fore
gående afsnit, til at sende
ønskelisten ud til så mange
som muligt. Tryk på Send
link til ven 14 , og følg punkt
8 til 10 i foregående afsnit.

16

14

15

11

Klik på Gem og afslut 15
eller Gem og se siden 16 ,
hvis du vil se, hvordan ønskeli
sten er kommet til at se ud.

8

6

Klik på Gennemse… 7 ,
find mappen med dine
billeder 8 , vælg et billede,
og klik på Åbn.

7

Klik på
Ok 9 .

9

Ønskeliste med fødselsdagsønsker er klar. Familie og venner kan nu skrive listen
ud og gå på gavejagt.
10

8

Her kan du skrive en passende indledende
tekst til din ønskeliste 10 .

Glæd dig til næste afsnit
I næste afsnit i serien om din egen hjemmeside kan du se, hvordan du opretter
en stamtavle med navne og billeder foruden et sjovt vendespil med dine fotos.

www.komputer.dk
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5. afsnit
Få styr på dine aner:

Læg familiekrøniken
Lav et flot stamtræ med billeder af familiemedlemmerne, og læg et sjovt
huskespil med dine bedste billeder ud på din hjemmeside.

F

ortæl historien om farfar, oldemor og alle de
andre i familien på din
hjemmeside. Her viser vi,
hvordan du lægger et stamtræ med billeder og tekst på
nettet. Du behøver ikke være den helt store slægtsforsker for at samle anekdoterne og de vigtigste højdepunkter i familiemedlemmernes liv. Og med skabe-

Læs mere
Hvis du gik glip af de første
fire afsnit om din egen hjemmeside, finder du artiklerne
på cd’en, der følger med
dette nummer af
Komputer for alle.

sådan!
Læg familiens slægtshistorie
på din egen hjemmeside ved
hjælp af skabelonen “Stamtræ”. Se også, hvordan du
sætter sjove talebobler på
billeder og laver et sjovt
vendespil på nettet.
de t sk a l du bruge
■
■

Internet Explorer
Dit abonnementsnummer

lonerne på 123hjemmeside
er du hurtigt klar til at dele
slægtshistorien med resten
af familien.
Der er også andre muligheder for at lave nyt spændende indhold til din hjemmeside. Du kan fx bruge billederne fra en ferie eller en
familieudflugt til et sjovt huskespil, hvor det gælder om
at vende billederne to ad
gangen og finde frem til
dem, der er ens.
Nu kan familien gå på jagt i
slægtshistorien på din hjemmeside. Du kan altid tilføje tekst til
familiemedlemmerne, når
du hen ad vejen finder flere
anekdoter om deres liv.

Sådan laver du et stamtræ
på din hjemmeside
Med en skabelon på 123hjemmeside
lægger du hurtigt et stamtræ med billeder og historier om hele familien ud
på din hjemmeside.
2

ud gif t er
■

Ingen for abonnenter

t idsf orbrug

20 minutter

1

sværheds gr a d
0 1
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1

Log ind på din hjemmeside via
www.komputer.dk/123, og klik
derefter på Vælg skabelon 1 .

Af Thomas Buus-Larsen

2

Under afsnittet Vælg skabelon klikker du
på Stamtræ 2 .

123hjemmeside er
gratis for abonnenter
Som abonnent på Komputer for alle kan du få
en gratis 123hjemmeside. Du sparer 379 kroner om året og får en hjemmeside med plads til
40 siders indhold, 300 fotos og 10 minutters video. Du får også adgang til over 200 kreative
skabeloner, der gør det både hurtigt og nemt at
lave spændende indhold til hjemmesiden.

på nettet

www.komputer.dk/123

8

7

7

Klik på Gennemse …
7 , find mappen med
dine billeder 8 , vælg et
billede, og klik på Åbn 9 .
Klik herefter på Ok.

9

3

3

Find en skabelon, du synes godt om, og
klik på Vælg denne skabelon 3 .

13
14
15

4
10

4

I tekstfeltet skriver du en titel til dit stamtræ
4 . Titlen bliver vist i menuen til venstre på
din hjemmeside.

5

5

Skriv en overskrift til stamtræet i feltet

5

11

.

12

8

6

6

Nu kan du sætte dine slægtninge på stamtræet. Hent et billede af den første person
ved at trykke på knappen Hent foto 6 . Rækkefølgen af personer kan du senere flytte på.

Skriv navnet på personen eller personerne på billedet 10 . I feltet
nedenunder 11 kan du så fx skrive om farfars liv gennem årene.
Når du er færdig, klikker du på Ny/Nyt - Tilføj og opret familiemedlem nederst 12 for at gøre plads til næste slægtning, der skal med
på stamtræet. Du kan når som helst ændre rækkefølgen, familiemedlemmerne bliver vist i, med knapperne Ryk op 13 eller Ryk ned
14 . Du kan også altid slette et medlem ved at trykke på Slet 15 .

9

Klik på Gem og
afslut 16 eller Gem og
se siden 17 , hvis du vil se
det færdige stamtræ.

17

16

www.komputer.dk
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Gammeldags

fotoalbum

abeloner
under Ide-sk
Vælg Billedbog s måde at vise dine
de
som en anderle
iver sat
t og billeder bl
ks
Te
.
på
r
billede
, som dine
m
bu
al
eldags foto
ind i et gamm
ndt i.
t kan bladre ru
gæster på nette

Læg et sjovt spil på din hjemmeside
Vendespillet er et skægt alternativ til
det traditionelle fotoalbum. Her skal
man nemlig huske motiverne, når man
vender billederne to og to og skal finde
de par, der hører sammen. Find 10 af
dine bedste digitale billeder, og følg
vejledningen her.

4

4
5

Find på en god titel til spillet, og skriv den ind i feltet
menuen til venstre på hjemmesiden.

Du kan skrive en
passende overskrift til
vendespillet 5 . Overskriften vises øverst på siden
med spillet.

4

. Titlen bliver vist i

5

1

1

Log ind via www.komputer.dk/
123, og klik på Vælg skabelon 1 .

2

6

Skriv et par linjer
med lidt inspiration
til vendespillet 6 .

2

6

Under afsnittet Ide-skabeloner
vælger du Vendespil … 2 .
7

3

3

Du kan vælge mellem mange
skabeloner med forskellige motiver til bagsiderne af billederne i
spillet. Vælg den skabelon, du synes
passer bedst, ved at trykke på Vælg
denne skabelon 3 .

11
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7

Du skal bruge ti forskellige billeder til vendespillet. Start med at sætte det
første digitale fotografi ind ved at trykke på Hent foto 7 .

Fra foto til pu

sles

pil
Med idéskabelo
nen Puslespil
kan du forvandl
e et af dine billeder til et sjovt
lille puslespil.

Sjove talebobler på fotos
8

9

1

10

8

Klik på Gennemse… 8 , find mappen med dine billeder 9 , vælg et billede, og klik på Åbn 10 .

Når du laver et fotoalbum eller arbejder med
andre skabeloner med fotos, kan du sætte talebobler på de enkelte billeder eller forsyne dem
med sjove ikoner, rammer og kulisser. Det gør
du ved at klikke på Sæt ting på dit foto 1 , når
du har hentet et billede ind i en skabelon. Herefter vælger du at sætte talebobler på din side
og sætter flueben ved Vis talebobbel. Du kan
så skrive en tekst i boblen.

11

9

Klik på Ok 11 . Du skal nu blot gentage trin
7 til 9, indtil alle billeder er sat ind i vendespillet. Har du ikke billeder nok, bliver der
automatisk sat en række standardbilleder ind
på de tomme pladser i spillet.

13

10

12

Klik på Gem og afslut 12 eller Gem og se
siden 13 , hvis du vil se og prøve spillet.

Her er billederne fra en udflugt med familien blevet til et sjovt vendespil, hvor det
gælder om at finde de billeder, der passer sammen, på hurtigste tid.

www.komputer.dk
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Få en smart
fotobog på din
hjemmeside
Du kan stadig nå at oprette din
egen 123hjemmeside, som er gratis
for abonnenter af Komputer for alle.
På cd’en, der følger med dette blad,
har vi samlet en række artikler i et
hæfte, der hjælper dig godt i gang
med din 123hjemmeside.

N

SÅDAN!
Se, hvordan du lægger en flot
billedbog med dine egne billeder på din 123hjemmeside.
DE T SK A L DU BRUGE
■
■

Internet Explorer
Dit abonnementsnummer

UD GIF T ER

Ingen for abonnenter

■

Med 123hjemmeside kan du nemt dele dine
oplevelser med familie og venner ved hjælp
af kreative skabeloner. Lav fx en smart
bog, hvor du både viser dine pletskud fra
ferien og fortæller historien bag billederne.
Vi viser også, hvordan du sætter sjove
talebobler og rammer på dine billeder.

T IDSF ORBRUG

60 minutter

år ferien er forbi og de digitale billeder fra turen overført til din computer, er det oplagt at lægge billederne ud på nettet, så venner og familie
kan kigge med. Med en 123hjemmeside
kan du nemt oprette et fotoalbum.
I stedet for det traditionelle fotoalbum,
hvor billeder vises i en oversigt som
miniaturer, man kan klikke på, kan du
med billedbogs-skabelonen på 123hjemmeside sætte dine fotos ind i en smart
bog, hvor der også er plads til at skrive
historier om jeres oplevelser på sommerferien, knægtens første cykeltur, eller

hvad du ønsker at vise. På den måde får
billederne mere liv, og dine gæster på
din 123hjemmeside kan i ro og mag bladre rundt i bogen og få hele historien med.
Læs her, hvordan du bærer dig ad.

Du kan også sætte
ekstra kulør på dine billeder
med talebobler, sjove ting, kreative rammer og kulisser. Læs
mere i slutningen af artiklen.
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For nye og kendte brugere af 123hjemmeside

LIG GER PÅ CD’EN

“Godt i gang med
123hjemmeside”
ligger under
Udvalgte artikler.
V IRK ER MED:

1
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I begyndelsen af året fik abonnenter på Komputer for alle mulighed
for at oprette en 123hjemmeside gratis. Med enkle skabeloner gør
123hjemmeside det nemt og hurtigt at få ens eget sted på nettet.
Er du allerede godt i gang, kan du her og i kommende numre af bladet hente inspiration til at arbejde videre med din hjemmeside. Og
gik du glip af de første fem afsnit i serien, hvor vi både oprettede og
lagde billeder og video på siden, kan du stadig nå at hoppe med på
vognen. På cd’en, der følger med bladet, har vi nemlig lagt et hæfte
med de gamle afsnit, og med dem kommer du hurtigt i gang.

Af Thomas Buus-Larsen.

Gratis 123hjemmeside
til abonnenter
Du kan oprette en gratis 123hjemmeside, hvis du abonnerer på Komputer
for alle. Du sparer 379 kroner om året
og får en hjemmeside med op til 40
siders indhold og plads til 300 fotos
og 10 minutters video. Med mere end
200 skabeloner er det let at lave fotoalbum, videoklip og andet herligt indhold til hjemmesiden.
www.komputer.dk/123

Nu kan gæsterne på din hjemmeside
bladre rundt mellem billederne i bogen
og læse historier fra dine oplevelser.

Billedskabeloner

Billedbogen, som vi beskriver
på disse
sider, er bare én måde at vise
fotos på.
I skabelonoversigten på din 123
hjemmeside finder du flere fotoalbumsk
abeloner.

Sådan får du en billedbog med historier
Billeder og tekst hører sammen, og med billedbogen viser
du feriebillederne og fortæller om jeres tur på en sjov og
anderledes måde. Når du har lagt bogen ud på nettet, kan

familie og venner bladre rundt i bogen og læse om jeres
oplevelser. Først skal du logge på din hjemmeside:
www.komputer.dk/123

3

2

1

1

Når du er logget på din hjemmeside, skal du i sideoversigten klikke på Vælg skabelon 1 .

3

2

I afsnittet Ide-skabeloner vælger du Billedbog – lav en lille bladrebog… 2 .

Find en skabelon, som
passer til de billeder,
du vil sætte ind i billedbogen, og klik på knappen
Vælg denne skabelon 3 .

WWW.KOMPUTER.DK

2

4

5

11

7

6
12

4

Skriv en titel til bogen i feltet 4 . Titlen vises i
hovedmenuen til venstre på din hjemmeside.
Skriv en overskrift til siden med billedbogen 5 . I
feltet Sidens tekst 6 kan du fortælle lidt om indholdet i bogen. Du kan justere skrifttype, -størrelse
og -farve i felterne over din tekst 7 .

7

Skriv en kort tekst til billedbogens forside 11 . Nu er du
klar til at sætte billeder ind i bogen. Tryk på knappen
Hent foto 12 , og vælg det første billede til bogen. Proceduren er den samme som i trin 6.

15

8

5

Klik på knappen Hent foto 8 for at vælge et
billede til billedbogens forside.
13

9
14
10

8

6

Tryk på Gennemse … 9 , find mappen med
dine billeder, og vælg et godt forsidebillede.
Klik så på Ok 10 .
rne
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I billedbogen er der plads til en tekst til hvert enkelt
billede. Teksten vises på venstre side i bogen og billedet på højre side. Skriv teksten i feltet under billedet 13 .
Du kan føje flere billeder til bogen ved at klikke på knapperne 14 eller 15 .

9

Klik på Gem
og afslut 16
eller Gem og se
siden 17 , hvis du
vil se den nye
billedbog.

17

16

Få en sjov tegn

Sæt talebobler og figurer på dine billeder

eserie

Under “Ide-skab
eloner” finder
du skabelonen
“Tegneserie”. He
r
kan du fortælle
en sjov historie
med talebobler
og fire fotos.

Du kan peppe billederne i de traditionelle fotoalbum
på din hjemmeside op med sjove talebobler, figurer,
kulisser eller rammer. Det kan du gøre i fotoalbumskabeloner, dog ikke i skabelonen “Billedbog”. Når
du har hentet et foto, skal du følge trinene her.

6

9

7

8

1

10

1

Når du vælger et billede til fotoalbummet, kan
du tilføje talebobler, figurer, kulisser eller rammer til det. Klik først på Sæt ting på dit foto 1 .

3

Sæt flueben ved Vis taleboble 6 , og vælg boblens
type 7 . Du kan justere taleboblens retning ved at
klikke på en af boblerne 8 . Skriv den tekst, der skal stå
i boblen 9 , og klik på knappen OK – færdig! Klik her ! 10 .

12

2

3

4
13

5

11

2

Du har flere valgmuligheder. Klik på Indsæt ting på dit foto 2 , hvis du vil
sætte fx hat, briller og overskæg på fotoet. Klik på Sæt rammer på dit foto 3
for at sætte en kreativ ramme om et foto. Vil du bruge en sjov kulisse til billedet,
klikker du på Placer dit foto i kulisse 4 , og vil du sætte en taleboble på billedet,
trykker du på den grå bjælke 5 . Her sætter vi en taleboble på billedet.
Du kan også vælge
mellem en masse sjove
rammer til dine billeder.

4

Tryk på Gem og afslut
11 . Du kan også føje
hatte, hår og andre ting til
billedet 12 . Eller du kan
sætte en ramme omkring
billedet eller placere det
i en spændende kulisse.
Du kan se resultatet ved at
klikke på Se resultatet 13 .
Husk at gemme, når du er
færdig med at redigere.

Glæd dig til næste afsnit
I næste nummer af Komputer for alle kan du se, hvordan du kan bruge din
123hjemmeside til at sælge ting og til at udleje et sommerhus på nettet.

WWW.KOMPUTER.DK
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Din egen
butik på nettet
Du kan stadig nå at oprette din
egen 123hjemmeside, som er gratis
for abonnenter af Komputer for alle.
På cd’en, der følger med dette blad,
har vi samlet en række artikler i et
hæfte, der hjælper dig godt i gang
med din 123hjemmeside.

sådan!
Åbn en butik på din
123hjemmeside, og tjen
penge på hobbyhåndværket.
de t sk a l du bruge
■
■

Internetforbindelse
Pc med Internet Explorer

Brug din 123hjemmeside til at sælge ud af de
hjemmelavede postkort, grydelapper eller
stearinlys. Internettet er det ideelle sted,
hvis du vil sælge ud af hobbyproduktionen,
og du opretter nemt et flot varekatalog med
både billeder og tekst.

D

in 123hjemmeside er perfekt til at
dele billeder, video og oplevelser
fra dit liv med familie og venner.
Men hjemmesiden kan også bruges til
mange andre formål. Har du fx en lille
kreativ hobbyproduktion i privaten, kan
du forsøge at sælge dit håndværk på
hjemmesiden, der på den måde bliver til
din helt egen internetbutik.
Du kan hurtigt sætte en side op med
billeder og beskrivelser af dine varer ved
hjælp af skabeloner. Det er vigtigt, at dine varer tager sig godt ud på billederne,

så brug lidt ekstra tid på at få taget gode
fotos med dit digitalkamera. Du bør også oprette en kontaktside, så interesserede nemt kan stille dig spørgsmål og
bestille en vare.
Udlejning af din
feriebolig eller dit sommerhus
kan du også nemt klare på din
123hjemmeside med et par
fotos og en passende skabelon.

ud gif t er

Sådan opretter du et flot varekatalog

Ingen for abonnenter

■

t idsf orbrug
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Går du og sysler med en hobby i fritiden,
og kaster anstrengelserne en mindre produktion af sig, kan du sælge den på din
hjemmeside. Start med at fotografere

varelageret med dit digitale kamera, og
læg så billeder, tekst og priser ud på din
123hjemmeside. Se her, hvordan du opretter dit eget varekatalog på nettet.

lig ger på cd’en

“Godt i gang med
123hjemmeside”
ligger under
Udvalgte artikler.
v irk er med:

1

Begynd med at logge ind
på din 123hjemmeside. I
sideoversigten klikker du på
Vælg skabelon 1 .

5

www.komputer.dk

Af Thomas Buus-Larsen. Foto: Theis Thimm Bertelsen.

1

Gratis 123hjemmeside
til abonnenter
Få en gratis hjemmeside, og spar 379
kroner om året. Med et abonnement
på Komputer for alle får du en gratis
123hjemmeside med op til 40 siders
indhold, plads til 300 fotos og 10 mi
nutters video. Mere end 200 skabe
loner gør det nemt at lave fotoalbum,
videoklip og andet spændende ind
hold til hjemmesiden – helt uden svæ
re koder og indviklet programmering.
www.komputer.dk/123

Vi har sat
vores lager af fluer til fluefiskeri til salg på nettet. De besøgende på
hjemmesiden kan så klikke på et af miniaturebillederne i oversigten for at se en forstørret udgave af billedet og læse en kort
beskrivelse af den enkelte flue.

2

2

Alt efter hvordan du vil præsentere
dine varer, kan du vælge enten at
bruge en standardside med store billeder eller et fotoalbum med miniaturer,
som man kan klikke på for at forstørre.
Her vælger vi fotoalbummet og klikker
derfor på Alle fotoalbum skabeloner 2 .

3

3

Vælg den skabelon, du synes får
dine varer til at fremstå bedst muligt, og tryk på Vælg denne skabelon 3 .

www.komputer.dk

6

4

10

11

7

Skriv en tekst til billedet i feltet 10 . Det kan være en
beskrivelse af varen og varens pris. Tryk på OK! 11 ,
og fortsæt med de næste billeder.

6

5

4

Først skriver du en titel til varekataloget i feltet 4 . Titlen bliver vist i menuen til venstre på
hjemmesiden. I feltet Tekst til dit fotoalbum 5 kan
du skrive et par linjer om de varer, du vil sælge.
Skriv også lidt om, hvordan man handler i din butik. Tekstens skrifttype, -størrelse og -farve indstiller du i felterne over teksten 6 .

13

8

12

Tryk på Gem og afslut eller Gem og se siden
hvis du vil se det færdige varekatalog.
12

TIP
Du kan også lave et varekatalog, hvor alle billeder
og tekst er samlet på én side. Klik på Alle standard
1 i trin 2 på foregående side, og vælg en egnet skabelon.
1

7

5

1

Nu er du klar til at sætte billeder af dine varer
ind i kataloget. Klik på Klik her! 7 .

8
9

6

Tryk på Gennemse … 8 , find mappen med de
billeder, du skal bruge, og vælg det første til
varekataloget. Klik på Åbn og Ok 9 .

7

www.komputer.dk
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Opret en kont

Udlej din sommerbolig på nettet
Står du og skal udleje den stråtækte sommerhus-idyl
eller lejligheden på den franske riviera, er din hjemmeside en god måde at komme i kontakt med potentielle lejere på. 123hjemmeside har et par enkle skabeloner, som hjælper dig med at få en side på plads.
Du skal blot bruge nogle billeder af din feriebolig.

1

Log ind på din hjemmeside, og klik på Vælg
skabelon 1 i sideoversigten. I det næste vindue klikker du på Sommerhus udlejes under Idé skabeloner.

7
8

1

2

Du kan vælge
mellem to skabeloner. Den ene med
nogle neutrale sommerbilleder i toppen
– den anden med en
eksotisk strand. Her
vælger vi den neutrale udgave, som passer bedst til vores
danske sommerhus.
Klik på Vælg denne
skabelon 2 .

6

4

2

3

4

5

3

ak tside

Hvis du vil udle
je eller sælge tin
g,
bør du oprette
en kontak tside.
Det gør du ved
at vælge Kontak
tside i skabelon
oversigten.

Skriv en sidetitel 3 , der bliver vist i menuen på hjemmesiden. Skriv også en
overskrift 4 , og klik på Hent foto 5 for at
vælge et billede af ferieboligen. I programvinduet, som nu åbner, trykker du på Gennemse …, finder mappen med billedet, du
skal bruge, og markerer det. Klik på Åbn og
Ok for at vende tilbage til punkt 3, hvor du
skriver en kort undertekst til billedet.

Nu forfatter du en
tekst om alle sommerboligens herligheder 6 . Skriv også en
overskrift 7 , og klik
på Hent foto 8 , hvis
du vil sætte et ekstra
billede fra boligen
ind på siden. I tekstfeltet nedenunder
skriver du, hvornår
boligen er ledig, og
hvordan lejerne
kommer i kontakt
med dig. Tryk på
Gem og afslut
nederst på siden.
Brug din 123hjemmeside, hvis du vil
udleje din feriebolig.
Med skabelonerne
laver du hurtigt en
side med både
billeder og tekst
om dit stråtækte
sommerhus eller
din villa ved
Middelhavet.

Glæd dig til næste nummer
I næste nummer af Komputer for alle kan du se, hvordan du med skabeloner
deler madopskrifter og vinanmeldelser på din 123hjemmeside.

komputer for alle 13 ■ 2008

www.komputer.dk

8

Læg en sjov
stumfilm på din
hjemmeside
Egentlig hører stumfilm fortiden til, men på
123hjemmeside er teknikken fra filmens barndom
genopstået som nutidens fotoalbum. Fortæl
historien om festen eller ferien gennem en sjov
stumfilm med en stribe af dine bedste billeder.

D
SÅDAN!
Lav en sjov stumfilm med
dine billeder, og læg den ud
på din hjemmeside.

u har mange muligheder for at vise
de digitale pletskud på din 123hjemmeside. Og blandt de skabeloner,
der gør det både hurtigt og nemt at lægge et fotoalbum på nettet, finder du også
en skabelon til stumfilm.
Her kan du sætte en række billeder
og tekst sammen til en gammeldags
stumfilm, hvor du fortæller historien om
familiefesten eller ferierejsen. Du kan
ikke bruge videoklip, kun almindelige
digitalfotos. I stumfilmen bliver farverne

på dine billeder erstattet med et falmet
og støvet look, og filmen bliver på den
måde et sjovt alternativ til det almindelige fotoalbum.
I denne artikel kan du
også se, hvordan du nemt
tryller et af dine billeder om til
et skægt puslespil, som du kan
lægge på din hjemmeside.

DE T SK A L DU BRUGE
■
■

Pc med internet
Internet Explorer

Vis en stumfilm på hjemmesiden

UD GIF T ER

Ingen for abonnenter

■

Med skabelonerne kan du lave en sjov stumfilm til din hjemmeside. Du skal bare
bruge en stribe billeder fra skovturen, sommerferien eller festen og lidt tekst til billederne. Præcis som i de gamle stumfilm vises billeder og tekst skiftevis, og for at
få det hele til at se ægte ud føjer skabelonen også et falmet skær til filmen.

T IDSF ORBRUG

20 minutter
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Log ind på din side, og klik på Vælg
skabelon i sideoversigten 1 .

Af Thomas Buus-Larsen Foto: Hans Juhl

2

Under Ide-skabeloner vælger du
En stumfilm 2 .

Gratis 123hjemmeside
til abonnenter
Få en gratis hjemmeside og spar 379
kroner om året. Med et abonnement
på Komputer for alle kan du oprette
en gratis 123hjemmeside med op til 40
siders indhold, plads til 300 billeder
og op til 10 minutters video. Du kan
vælge mellem flere end 200 skabeloner, der gør det nemt at lægge videoklip, fotoalbums og andet spændende
indhold på din hjemmeside – helt
uden indviklet programmering.
www.komputer.dk/123

Med skabelonen til stumfilm kan du lægge en sjov film
med billeder og tekst på din 123hjemmeside.

7

4

6
3
5

3

Du kan vælge mellem en masse
skabeloner i forskellige farver og
med flot grafik. Når du har bestemt
dig for en af dem, trykker du på Vælg
denne skabelon 3 .

4

Skriv et navn til siden i feltet 4 .
Navnet bliver føjet til menuen på din
hjemmeside, så dine besøgende kan
klikke sig ind på siden med stumfilmen.
Siden skal også have en overskrift, der
bliver vist over stumfilmen. Overskriften
skriver du i feltet 5 .

5

Du kan skrive et kort oplæg til filmen i feltet 6 .
Fortæl fx en sjov historie om
filmen eller lidt om filmens
indhold. Skrifttype, skriftstørrelse og -farve justerer du i felterne over tekstboksen 7 .

WWW.KOMPUTER.DK

14

Tryl fotoet om til
et sjovt puslespil
Du kan udfordre alle, der kigger forbi din hjemmeside, med et sjovt puslespil. Find et godt billede i din fotosamling, sæt det ind i skabelonen
og i løbet af et øjeblik har du lavet puslespillet,
som dine internetgæster kan samle ved at flytte
brikkerne rundt med musen.

8

6
7

Klik på Hent foto 8 for at vælg et billede, som du
vil bruge til filmen.

Klik på Gennemse… 9 , find mappen med dine billeder, og markér det
første billede 10 . Tryk
på Åbn og Ok 11 .

1
10

Start
med at
logge ind
på hjemmesiden,
og tryk på
Vælg skabelon 1
1
i sideoversigten. I næste vindue finder og klikker du på
Puslespil – lav et puslespil med dit eget foto
under Ide-skabeloner.

9
11

2

2

Skabelonerne til puslespil findes i flere farver og udformninger. Udvælg en, og klik på
Vælg denne skabelon 2 .

12

13

3

8

Skriv en tekst til billedet i feltet 12 , og klik på Ny/Nyt –
Tilføj og opret nyt stumfilm billed… 13 for at tilføje
det næste billede på samme måde som vist fra trin 6.

9

Tryk på Gem
og afslut 14
eller Gem og se
siden 15 , hvis du
vil se den færdige
film straks.

15
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4

15

14

3

Skriv en titel til puslesiden 3 . Titlen vises i
menuen på hjemmesiden. I feltet nedenunder 4 giver du siden en overskrift.

6

5

4

Du kan også sætte en tekst ind over puslespillet. Teksten skriver du i feltet 5 . Husk at du
kan ændre skrifttype, -størrelse og -farve med indstillingerne i de tre felter over teksten 6 .

7

5

Nu skal du vælge et billede til puslespillet.
Klik på Hent foto 7 , og tryk på Gennemse… i
næste vindue. Find mappen med det billede, du vil
bruge, markér det og klik på Åbn. Tryk på Ok.

6

Siden
med dit
puslespil
er nu fær9
dig. Tryk
på Gem og
afslut 8 eller Gem og se siden
så du kan prøve spillet straks.

Test din huko

mmelse

Tryl et af dine billeder om til et sjovt puslespil på din hjemmeside.
Brikkerne flyttes rundt med musen, indtil de passer sammen.
8

9

,

Med idéskabe
lonen “Vende
spil” kan du
lægge et sjov
t og udfordre
nde huskespi
ud på din hjem
l
meside. Du ka
n bruge 10
af dine bedste
billeder.

Glæd dig til næste nummer
I næste nummer af Komputer for alle kan du blandt andet se, hvordan du rydder
op og flytter rundt på dine billeder og får organiseret din 123hjemmeside.

KOMPUTER FOR ALLE 13 ■ 2008
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Ryd op på din

FØR

EFTER

SÅDAN!
Ryd op på din hjemmeside,
og få mere plads til nyt
spændende indhold.
DE T SK A L DU BRUGE
■
■

Pc med internet
Internet Explorer

UD GIF T ER

Ingen for abonnenter

■

T IDSF ORBRUG
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Efterhånden som du lægger mere og mere indhold
på din 123hjemmeside, stiger behovet for at holde
styr på sider, billeder og video. Vi viser, hvordan du
luger ud i fotoalbummet, flytter rundt på billederne
og får mere plads til nyt indhold.

F

otoalbum, videoklip og madopskrifter. Der er masser af muligheder for
at lægge spændende indhold på din
123hjemmeside. Men som tiden går og
hjemmesiden vokser, er det en god idé
jævnligt at give indholdet på de enkelte
sider et servicetjek.
Der skal måske luges ud i billederne
og videoklippene fra sommerfesten. Måske skal din side med opskrifter ikke længere handle om sommerens grillretter,
men om mere fyldig vintermad. Eller måske skal der bare ryddes lidt op her og
der. Her viser vi, hvordan du flytter rundt
på billederne i fotoalbummet, fjerner ind-

Af Thomas Buus-Larsen.

læg i gæstebogen og får mere plads til
nyt indhold ved at slette sider og forkorte videoklip. Og husk, at jo bedre du er
til at vedligeholde din hjemmeside og
sørge for, at indholdet er så aktuelt som
muligt, jo mere spændende bliver det at
besøge hjemmesiden.
Vil du gerne vide,
hvor mange der besøger din
123hjemmeside? Læs i denne
artikel, hvordan du aflæser det
præcise antal sidevisninger.

Gratis 123hjemmeside
til abonnenter

side

Få en gratis hjemmeside, og spar 379 kroner om året med dit abonnement på Komputer for alle. Du får en gratis 123hjemmeside med plads til 40 sider indhold, 300
fotos og 10 minutters video. Mere end 200
skabeloner gør det nemt at lave fotoalbum, videoklip og andet spændende
indhold til hjemmesiden – helt uden svære koder og indviklet programmering.
www.komputer.dk/123

Du kan nemt få orden i et fotoalbum, hvis der fx er kommet rod i
billederne fra Paris.
2

2
3
Få styr på fotoalbummet
Du har som udgangspunkt plads til 300 billeder på din 123hjemmeside,
og er du en flittig fotograf, løber du før eller siden ind i den begrænsning.
Derfor bør du kaste et kritisk blik på dine fotoalbum indimellem. Med lidt
oprydning, hvor kun de allerbedste billeder overlever, kan du udnytte
pladsen på hjemmesiden bedre. Det er nemt at flytte rundt på billeder og
slette dem, der kan undværes. Se her, hvordan du gør.

1

Log ind på din
123hjemmeside, find
fotoalbummet i sideoversigten, og klik på Rediger indhold 1 . Hvis du
allerede er på siden med
albummet, går du bare
videre til næste trin.

Klik på billedet, du vil flytte 2 ,
og hold museknappen nede.

Træk
bille3
det til den
nye placering. Hold
øje med
den sorte
streg 3 ,
4
som viser,
hvor billedet bliver
sat ind, når
du slipper
museknappen. Du kan trække billederne rundt
mellem hinanden, op og ned og fra side
til side. Billeder, der ikke længere skal
være i fotoalbummet, fjerner du ved at
klikke på krydset 4 .

1

5

4

Husk at klikke på Gem og afslut
5 , når du er færdig.
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Ryd op i gæstebogen
Din 123hjemmeside har en gæstebog, som alle kan skrive en hilsen til dig i. Det
kan med tiden blive til rigtig mange hilsener, og derfor er det en god idé at rydde op i gæstebogen nu og da.

1

1

Start med at logge ind på din 123hjemmeside,
find Gæstebogen i sideoversigten, og tryk på
Rediger indhold 1 .

2

2

Rul ned til 4. Indlæg der er skrevet i din gæstebog, find et indlæg, der skal slettes, og klik på
Slet dette indlæg 2 . Tryk på Gem og afslut i bunden
af siden, når du er færdig.

Hvis du får mange hilsener i gæstebogen på din hjemmeside,
er det en god idé at rydde op i den med jævne mellemrum.

Slet indhold på hjemmesiden
Du har plads til 40 sider indhold på din 123hjemmeside. Er den grænse ved at være nået, kan du
selvfølgelig købe mere plads, men hvorfor ikke
spare pengene og først gå hjemmesidens indhold

1

Find siden, du vil slette, i sideoversigten, og
klik på Slet siden 1 . Alle de andre sider rykker nu et trin op. Brug pilene 2 til at flytte sider
op eller ned, hvis du vil ændre i rækkefølgen af
indholdet på hjemmesiden.

19
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efter i sømmene? Der er sikkert en side her og
der, der ikke længere er aktuel eller kun har få
sidevisninger, og så er det bare om at få den slettet, så du kan bruge siden til noget andet.

1

2

Få plads til mere video
Som udgangspunkt har du plads til i alt 10 minutters video på din 123hjemmeside.
Minutterne kan du bruge til flere videoklip fordelt på forskellige sider. Når kvoten
er opbrugt, kan du enten slette et klip eller lægge en kortere version ud på siden.

1

Når du er logget
ind på hjemmesiden, finder du siden med videoklippet og trykker på
Rediger indhold 1 .

1

2

Under 2. Video
klikker du på
Udskift video 2 .
2

4

4

Tryk på Hent videoklip på din computer klik her! 4 for at hente og redigere din video. Se i artiklen “Godt i gang med 123hjemmeside”, der ligger på cd’en, hvordan du redigerer
og lægger video på hjemmesiden. Tryk på Gem
og afslut i bunden af siden, når du er færdig.

3

Klik på OK 3
for at slette den
gamle version af dit
videoklip.

3

Få tal på dine gæster

2

Du kan nemt få oplysninger om, hvor mange der egentlig klikker sig ind på din 123hjemmeside.

2

1

1

Log ind på din
hjemmeside, og
klik på Dine besøg
øverst i vinduet 1 .

Hent inspirat

ion til din side

Der er masse
r af inspiratio
n at hente på
andre 123hje
mmesider. Fø
lg nysgerrigt
de links, du fin
der på adress
w w w.123
en her:
hjemmesid

Øverst kan du se, hvor
mange gange siderne på
din 123hjemmeside er blevet
vist 2 . Du kan se, præcis hvor
mange gange de enkelte sider
er blevet vist 3 . Du kan i øvrigt få vist en besøgstæller nederst i hjemmesidens menu
ved at sætte et flueben under
Vis besøgstæller? 4 .

4

3

Glæd dig til næste nummer
I næste nummer af Komputer for alle kan du se, hvordan du tilmelder din
hjemmeside til populære søgemaskiner, så du lettere kan blive fundet på nettet.

e.dk

KOMPUTER FOR ALLE 13 ■ 2008

WWW.KOMPUTER.DK
WWW.KOMPUTER.DK

20

Bliv fundet på
Meld din 123hjemmeside til
søgemaskinerne på internettet, så
alle kan finde frem til dine bedste
madopskrifter, rejsedagbøgerne
eller din butik på nettet.

D
Du kan stadig nå at oprette din
egen 123hjemmeside, som er gratis
for abonnenter af Komputer for alle.
På cd’en, der følger med dette blad,
har vi samlet en række artikler i et
hæfte, der hjælper dig godt i gang
med din 123hjemmeside.

SÅDAN!

u er sikkert allerede godt i gang med at lægge spændende stof om dine rejser, hobbyer,
mad eller vin ud på din 123hjemmeside. Og
måske har du endda lagt din egen butik ud på
nettet. Uanset om du er ekspert i italiensk kogekunst eller har et galleri med egne kunstværker,
kan det være smart at blive fundet på nettet, så
andre end familie og venner kan få glæde af din
side. Her kommer internettets søgemaskiner som
Google, Yahoo! og Live Search ind i billedet.
Søgemaskinerne er avancerede robotter, der
finkæmmer hjemmesider på internettet og gemmer oplysninger om indholdet i store databaser,
som alle kan bruge til at finde frem til sider om
et bestemt emne. Søgemaskinerne vil før eller siden også indeksere dine sider, men du kan selv
sætte skub i processen ved at melde adressen på
din hjemmeside til Google og de andre søgemaskiner. Her viser vi, hvordan du gør.

Meld din 123hjemmeside
til søgemaskinerne, og bliv
kendt på nettet.

Google

DE T SK A L DU BRUGE
■
■

Pc med internet
Internet Explorer

Du føjer din hjemmesideadresse – også kaldet
URL – til Google ved at udfylde et par felter på
Googles websted. Bemærk, at Google ikke garanterer, at din hjemmeside bliver optaget i Googles database og heller ikke giver noget bud på,
hvornår det sker. Selv om din hjemmeside består
af både en forside og flere undersider, skal du
kun tilføje adressen til forsiden.

UD GIF T ER

Ingen

■

T IDSF ORBRUG

15 minutter
SVÆRHEDS GR A D
0 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1

Godt i gang med
123hjemmeside
ligger under
Udvalgte artikler..
V IRK ER MED:

2
3

1

Åbn din browser, for eksempel Internet
Explorer, og gå til adressen herunder. I feltet URL 1 skriver du adressen på din hjemmeside – fx http://www.123hjemmeside.dk/petermikkelsen. Du kan også skrive nogle få nøgleord, der beskriver indholdet på hjemmesiden, i
feltet Kommentarer 2 . Klik på Tilføj URL 3 .
www.google.dk/intl/da/add_url.html
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Af Thomas Buus-Larsen.

Sådan virker
søgemaskinen
En søgemaskine benytter
et kompliceret regelsæt,
når den gennemgår – eller
indekserer – hjemmesider.
Søgemaskinen tæller,
hvor ofte de forskellige
ord på siden går igen, og
finder på den måde ud af,
hvad siden handler om.
Når man søger information om et emne, sorteres
søgeresultatet efter de enkelte hjemmesiders relevans. Jo længere din tekst
er, og jo oftere du bruger
ord, der beskriver emnet,
jo mere relevant vil din side være. Du skal også opdatere din hjemmeside
jævnligt, hvis den skal bevare sin relevans.

Gratis 123hjemmeside til abonnenter

Få en gratis hjemmeside, og spar 379 kroner om året med dit abonnement på
Komputer for alle. Du får en gratis 123hjemmeside med plads til 40 siders indhold,
300 fotos og 10 minutters video. Mere end 200 skabeloner gør det nemt at lave
fotoalbum, videoklip og andet spændende indhold til hjemmesiden – helt uden
svære koder og indviklet programmering.

nettet

www.komputer.dk/123

Microsoft Live Search
Live Search er navnet på Microsofts søgemaskine, som du også nemt kan
melde din hjemmeside til. Som på de andre søgemaskiner skal du også her
kun tilføje adressen til forsiden på hjemmesiden.

1

Skriv adressen herunder i din
browsers adressefelt. I feltet
Tegn 1 taster du de tegn, der er
vist lige over feltet. Proceduren
forhindrer, at et program kan
misbruge tilmeldingsfunktionen.
Skriv nu din hjemmesideadresse
i feltet Angiv din websides URLadresse 2 . Klik herefter på Tilføj
URL-adresse 3 .

1

2
3

http://search.msn.dk/docs/submit.aspx

Gør opmærksom
på dig selv
Tilmeld din hjemmeside på de største søgemaskiner, så du lettere kan blive fundet på nettet.

Yahoo!
Du skal være registreret bruger på Yahoo! for at
kunne melde hjemmesider til søgemaskinen. Er
du ikke registreret, kan du oprette en gratis konto samtidig med tilmeldingen. Du behøver kun
tilføje adressen til hjemmesidens forside.

Ud over at bruge søgemaskinerne til at skabe opmærksomhed
om din hjemmeside kan du også
skrive hjemmesideadressen i
bunden af dine e-mails eller få
andre hjemmesider til at linke til
din. Husk også at nævne adressen, når du skriver i gæstebøger,
chatter eller deltager i debatter
på nettet. Sælger du varer på din
hjemmeside, kan du købe dig til
en god annonceplads på for eksempel Googles side.
https://adwords.google.dk

4

5
1

2
3

2

Hvis du er registreret hos
Yahoo!, logger du nu ind ved
at udfylde felterne Yahoo! ID 4
og Password 5 . Ellers opretter du en ny konto ved at klikke på
Sign In 6 , udfylde felterne med dine personlige oplysninger og
trykke på Create My Account. Nu er du bruger hos Yahoo!, og
din hjemmesideadresse er blevet føjet til søgemaskinen.
6

1

Glæd dig til næste nummer

https://siteexplorer.search.yahoo.com/submit

I næste nummer af Komputer for alle kan du læse, hvordan du med enkle midler
kan gøre din 123hjemmeside flottere med baggrunde og menubilleder.

Skriv adressen herunder i
browseren. Under Submit
a Website or Webpage 1 skriver du hjemmeside-adressen i feltet 2 . Klik på Submit URL 3 .
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Få en flottere
hjemmeside
Med et særligt baggrundsbillede og dit eget foto i
menuen giver du nemt og hurtigt din 123hjemmeside
et nyt flot udseende. Her får du tips til, hvordan du
pifter designet på hjemmesiden op med billeder og
musik, så den bliver mere spændende at besøge.

N

ogle er vilde med klassiske biler,
andre går op i haven eller holder
af at rejse. Har du en hobby eller
en begivenhed i familien, du gerne vil
dele med andre, kan du med de indbyggede skabeloner, baggrunde og fotoalbum hurtigt lave et gennemgående
tema på din 123hjemmeside.
Med temaskabelonerne tryller du nemt
hjemmesiden om til stedet med alt om
biler, dit fantastiske bryllup eller den

SÅDAN!

Vi viser, hvordan du
med specielle temaskabeloner
kan lave sider til årstider og
særlige begivenheder.

Læg et baggrundsbillede på din side

Pift din 123hjemmeside
op med temaer, flotte
baggrunde og musik.

Brug et af de mange baggrundsbilleder
på din 123hjemmeside til at fremhæve
et særligt tema og få et flot design. Der

DE T SK A L DU BRUGE
■
■

spændende skiferie i Alperne. Her kan
du se, hvordan du pifter din hjemmeside
op med musik og billeder i menuen.

Pc med internet
Internet Explorer

er baggrundsbilleder, der dækker de fleste formål, begivenheder og årstider. Billedet vil blive vist på alle undersider.

UD GIF T ER

Ingen for abonnenter

■

T IDSF ORBRUG

45 minutter
SVÆRHEDS GR A D
0 1

2

3

4

5

6

Godt i gang med
123hjemmeside
ligger under
Udvalgte artikler
V IRK ER MED:

1
7

8

9 10

1

Log ind på din
hjemmeside, fx
via adressen herunder. I sideoversigten
klikker du på Vælg
baggrund 1 .

www.komputer.dk/123
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Af Thomas Buus-Larsen.

Gratis 123hjemmeside
til abonnenter
Få en gratis hjemmeside, og spar
379 kroner om året med dit abonnement på Komputer for alle. Du får en
gratis 123hjemmeside med plads til 40
sider indhold, 300 fotos og 10 minutters video. Mere end 200 skabeloner
gør det nemt at lave fotoalbum, videoklip og andet spændende indhold til
hjemmesiden – helt uden svære koder
og indviklet programmering.
www.komputer.dk/123

Brug en af de mange baggrunde til at
fremhæve et tema på din hjemmeside.

Spil musik på hjemmesiden
En sjov detalje er muligheden for at spille musik på forsiden
af din 123hjemmeside. Du vælger mellem en lang række
musikstykker, der passer til de fleste temaer, og musikken
spiller så, hver gang forsiden bliver vist.
2

1

Log ind på din
123hjemmeside.
I sideoversigten klikker du på Få musik
på siden 1 .

1

2

2

Det er nemt at finde
en baggrund, der
passer til lige netop din
side. Listen er lang, og
du kan vælge mellem
mange mønstre og motiver. Marker en baggrund
2 , og klik på Gem og afslut 3 i bunden af siden.

3
4

5
6

2

3

Marker feltet Ja tak! 2 , og vælg en velkomstmelodi på
listen 3 . For at lytte til musikken skal du klikke på
Hør musikken – klik her 4 . Du afbryder musikken ved at
klikke på Stop 5 . Slut af med at trykke på OK – færdig! 6 .
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Pift menuen op med et billede
I venstre side af din hjemmeside ligger menuen, som
alle, der besøger din side, bruger til at navigere rundt
med. Som udgangspunkt består menuen kun af tekst,

men du kan nemt pifte den op med et af dine egne gode billeder, når du har logget dig ind på din 123hjemmeside. Se her, hvordan du gør.

1

4

Klik på
knappen
Rediger menubar 1 i sideoversigten.

Find mappen
med dine billeder 6 , vælg et
billede 7 , og tryk
på Åbn.

1

2

Marker Jeg
vil bruge
et af mine egne billeder 2 ,
og klik på
Hent foto 3 .
Du kan også
vælge et af
123hjemmesides standardbilleder 4 .

6

7

5

Klik på knappen Ok 8 for
at fortsætte.
2
3
8

6

Du kan også
skrive en titel,
som vil blive vist
øverst i hjemmesidens menu 9 .

4

3

Klik på
Gennemse … 5 for at
vælge et billede til menuen.

9

7

Kør ned til
bunden af redigeringsmenuen,
og klik på Gem
og afslut 10 .

5

10

Få et nyt navn til hjemmesiden
Hvis du hen ad vejen fortryder navnet, du i sin tid valgte til hjemmesiden, er det let at få et nyt. Det kan for ek-

4

I feltet skriver du
det nye navn til
hjemmesiden 4 og
klikker på OK 5 .

1

1
2

Log ind på din hjemmeside, og klik på Dit abonnement 1 øverst i redigeringsmenuen.

3
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4
4

Klik på knappen Skift navn på
din hjemmeside? i højre side
af vinduet 2 .

Klik på
Skift navn
på min hjemmeside 3 .

sempel være praktisk, hvis du har kastet dig over en ny
hobby, som du gerne vil dedikere hjemmesiden til.

Klik på OK – Gå
til min sideoversigt 6 . Nu har
6
din hjemmeside fået
nyt navn. Bemærk, at dit brugernavn – det, du logger
på med, når du skal redigere hjemmesiden – også er
blevet ændret.

Nyt sjov t sp

3

il

By tteBrik er et
ny t sjov t spil,
hvor det
gælder om at
samle et foto
, der er blevet opdelt i br
ikke
By tteBrik unde r og blandet. Du finder
r “Ide-skabelo
ner”.

Brug temaer på din hjemmeside
Når du laver indhold til din hjemmeside, kan du ud over
de mange skabeloner med forskellige farvekombinationer også vælge mellem flere temaer til de enkelte si-

der. Temaerne består af skabeloner med design, der passer til en årstid, højtid eller begivenhed, og du kan bruge dem til både forsider, tekstsider og fotoalbum.

1

Log ind på din 123hjemmeside. Klik i sideoversigten på Vælg skabelon 1
for at oprette en ny side.

8
9
1

2

10

Under skabelonerne
Samlinger / temaer vælger vi her temaet Vinter 2
til en side om skiferie.

2

3

Her har vi fundet en
skabelon, som passer
godt til emnet. Vi trykker på
Vælg denne skabelon 3 .

11

6

I tekstafsnittet 8 skriver du overskriften til det
første afsnit på siden 9 , vælger et billede 10 og
skriver teksten til afsnittet 11 .
12

3

7

Tryk på knappen Ny/
Nyt – Tilføj og opret
tekst-afsnit nederst 12
under tekstfeltet, hvis du
vil tilføje et afsnit mere.

8

Klik
på
Gem og
13
afslut 13
i bunden af siden for at
gemme ændringerne.

4

5

6

4

Udfyld felterne med en titel 4 og en overskrift 5
til siden. Klik på Hent foto 6 , og følg vejledningen
på skærmen for at vælge det øverste billede til siden.

5

Skriv en kort tekst til
dit billede 7 .

7

Med temaskabeloner og baggrunde er det nemt
at gøre en side mere spændende at besøge.
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Afsnit 1 af 3

I dette afsnit
Sådan opretter du hoved- og undersider 

Vælg din foretrukne menu

Vis dine billeder på nettet

Opret en gratis 123hjemmeside

Flyt rundt på siderne

Det får du som abonnent

Fortæl dine historier på nettet:

Opret din egen

hjemmeside
Med 123hjemmeside kan du nemt og hurtigt opbygge
dit helt eget sted på nettet. Og der er nu kommet
flere funktioner og forbedringer, så du kan gøre din
hjemmeside endnu flottere. Over tre afsnit viser vi,
hvordan du får glæde af de nye muligheder med
123hjemmeside, der er gratis for abonnenter.

sådan!
Opret hurtigt en 123hjemme
side, hvor du helt selv kan
stå for indhold og design.
de t sk a l du bruge
■

Internet Explorer 6
eller nyere.

ud gif t er

Det er gratis at oprette
og vedligeholde en hjemme
side, så længe du abonnerer
på Komputer for alle.

■

t idsf orbrug

1 time
sværheds gr a d

0 1
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2

3

4

5

6

7

8
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 E

n hjemmeside giver dig fantastiske
muligheder for at dele dine interesser, rejseoplevelser og dagligdags
begivenheder med familie, venner og andre nysgerrige sjæle. Hvis du ikke allerede har en hjemmeside, kan du med fordel begynde med 123hjemmeside, der er
så let at bruge, at alle kan være med.
Du kan kreere alt fra flotte fotoalbum, video- og billedshows og dagbøger til puslespil eller gæstebøger, hvor
dine internetgæster kan kommentere
dine oplevelser og give din hjemmeside mere liv. Du kan bruge et væld af
flotte skabeloner eller sammensætte

Af Thorsten Iversen Weitling. Foto: iStockphoto © Jacom Stephens.

dine egne med billeder, du selv har
t aget, samt redigere og vedligeholde
din side, uanset hvor du befinder dig
– bare du har adgang til en computer
med internetforbindelse. Som abonnent
på Komputer for alle kan du gratis oprette en 40-siders 123hjemmeside med
op til 300 fotos og 10 minutters video.
Du sparer hermed 636 kroner om året.
På de næste sider kan du se, hvordan du let kommer i gang med din
123hjemmeside. Vi præsenterer dig for
nogle af de nye smarte funktioner og
viser, hvordan du lægger dit første foto
album ud på din egen hjemmeside.

SPAR 636 KR.
Dine muligheder med 123hjemmeside
Forsiden på din hjemmeside er det første, som dine besøgende på nettet
møder. Du kan vælge mellem over 200 skabeloner og dermed finde et udseende til din side, der passer dig. Og nu kan du endog skabe din egen
skabelon og vælge mellem flere typer menuer. Her får du et overblik over
nogle af de nye muligheder, der findes i 123hjemmeside.

123hjemmeside er
gratis for abonnenter

N Y T!
Du kan vælge blandt flere
end 200 skabeloner eller
sammensætte dine egne, så
du kan bruge de stemnings
billeder, du synes passer som
topbillede på hver side.

N Y T!
Du kan vælge mellem tre
forskellige udseender til me
nuen: Klassisk, Afrundet eller
Kantet. Her er den valgte
menustil Afrundet.

Her står din hjemmesides
titel, der kan være så kreativ,
som du selv ønsker.

N Y T!
Nye funktioner indeholder
blandt andet muligheden for
at oprette undersider til dine
hovedsider.

Du kan nemt indsætte et af
dine flotte billeder på din
123hjemmesides forside.

Ny og bedre 123hjemmeside
123hjemmeside har fået en række spændende nye muligheder, så du blandt andet nemt kan organisere de
enkelte sider ved hjælp af træk og slip-funktioner. Du
kan også oprette ekstra hoved- og undersider og sammensætte dine egne skabeloner med dine billeder eller
forskellige grafiske stumper fra 123hjemmeside.

Hvis du vil oprette en 123hjemmeside, skal du bruge dit
abonnementsnummer på Komputer for alle og din email-adresse. Du skal også beslutte, hvad din hjemmeside skal hedde. Vælger du fx titlen ”nepaltur”, kan din
hjemmesideadresse besøges på følgende adresse:
www.123hjemmeside.dk/nepaltur

komputer for alle 16 ■ 2009

www.komputer.dk

59

Sådan opretter du hoved- og undersider
Hvis du endnu ikke har din egen 123hjemmeside, kan du bladre om og se, hvordan du kommer godt i gang. Har du oprettet
en 123hjemmeside, kan du fortsætte her.
Som noget nyt kan de enkelte sider på 123hjemmeside opdeles i henholdsvis hovedsider og undersider. Det betyder, at
du kan oprette en overordnet hovedside til dine billeder og
herunder oprette undersider med billederne systematiseret,
fx feriebilleder, familiefester, havebilleder og så videre.

1

1

For at tilføje en ny hovedside skal du gå ind på Dine sider 1 og klikke på Lav ny hovedside nederst 2 . Der er
mulighed for at tilføje en hovedside øverst eller nederst på
listen. Vær opmærksom på, at hvis du tilføjer en ny side
øverst, så vil den udskifte din startside, medmindre du flytter den senere. For at oprette en underside til en hovedside
skal du klikke på Lav ny underside her 3 under den ønskede hovedside. Herefter kan du følge guiden, der hjælper dig
med de enkelte sider.

3

2

Vis dine billeder på nettet
Når du først har valgt under Dine sider, om du vil oprette en hoved- eller
underside, er der ikke forskel på, hvordan du vælger skabelon og indsætter overskrift, tekst og billeder. Her kan du se, hvordan du gør.

1

Vælg først,
om du vil oprette en hovedeller underside.
Herefter skal du
vælge en skabelon-type, som
din nye side skal
bruge. Her har vi
valgt at bruge et
fotoalbum som
skabelon 1 .

3

4

3

Du skal
skrive et
navn til din
nye side 3 ,
som bliver vist
på menuknapperne i venstre side af din
hjemmeside.
Skriv også en
overskrift til
siden 4 . Og
så kan du ellers skrive løs
i tekstfeltet 5 .

1

2

5

4

Vælg nu et
design til
din side. Vi har
valgt en skabelon med hundepoter. Klik på
Vælg dette design 2 .

Klik på
6
knappen
6
Hent foto for
at indsætte et
billede på siden. Det gøres
på samme måde som vist på sidste side i denne artikel, der forklarer,
hvordan et billede lægges ud på hjemmesidens forside.
2

5

Klik nu på Gem
og se 7 eller på
Gem og tilbage 8 .
7
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8

Flyt rundt på siderne
Hvis du har en 123hjemmeside med flere hoved- og undersider, kan det være nødvendigt at flytte rundt på deres rækkefølge, ikke mindst når du tilføjer nye sider. Det er heldig-

vis simpelt at gøre med den nye træk og slip-funktion. Og
du kan endda flytte rundt på siderne, så en underside bliver til hovedside og omvendt.

1

Under Dine sider 1 har du en oversigt over forside og
alle underliggende hovedsider og deres undersider.
For at flytte en side op eller ned på listen klikker du ud for
den pågældende side på Træk 2 og flytter så siden op
eller ned, mens museknappen holdes nede. Du vil se en
gennemsigtig boks, der viser, hvor du trækker siden hen.

1

2

Bevæg siden
derhen, hvor
du gerne vil placere den 3 , og
slip knappen.
Din side er nu
blevet flyttet.

3

2

Vælg din foretrukne menu

1

Der er nu flere muligheder for at bestemme udseendet på
navigationsmenuen på din 123hjemmeside. Det er den menu i venstre side af din hjemmeside, som indeholder knapper med genveje til de enkelte sider.

1

Klik på Menu stil 1 . Vælg din foretrukne menutype –
enten Kantet 2 , Afrundet 3 eller Klassisk 4 . Klik
herefter på den ønskede farve 5 til menuen.

2

Hvis du vil have lagt et af
dine billeder ind
over menuknapperne, sætter du
markering ved
Jeg vil bruge et af
mine egne billeder 6 og klikker
på Hent foto 7 .
Fremgangsmåden
er den samme,
som når du lægger et billede ud
på forsiden.

2

3

4
5

6

7

8

3

Klik på Gem og se
se resultatet.

8

for at

4

Sådan ser en afrundet menu ud i vores
eksempel.
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Opret en gratis 123hjemmeside
Det er nemt at komme i gang med 123hjemmeside. Som
abonnent på Komputer for alle kan du gratis oprette dig
som bruger og få dit eget sted på nettet med tekst, billeder
og videoklip på næsten ingen tid. Hvis du ikke er abonnent,

1

2

kan du prøve 123hjemmeside gratis i 30 dage. For at komme
i gang skal du åbne Internet Explorer og indtaste internetadressen herunder i adressefeltet:
www.komputer.dk/123

3

1

Klik på den røde knap til venstre med K-logoet 1 for
at starte din egen 123hjemmeside igennem dit abonnement. Hvis du ikke er abonnent, kan du klikke på den
midterste knap 2 for at prøve 123hjemmeside gratis i 30
dage. Klik på Log ind-knappen 3 , hvis du allerede har
oprettet dig som bruger.

10
4
5

2

Indtast dit abonnementsnummer i feltet
OK – videre 5 .

4

, og klik på

4

Nu skal du vælge den skabelon, du vil bruge til din
forside. Du kan vælge mellem 200 forskellige eller designe din egen – det kan du læse mere om i næste afsnit.
Hvis du senere ønsker at skifte skabelonen og give hjemmesiden et nyt udseende, tager det ikke lang tid. Vi har
her valgt Poter – brun 10 .

6
7
8
9

3

Vælg det navn, du ønsker til din hjemmeside, og skriv
det i feltet Hvad skal din hjemmeside hedde? 6 for at
kontrollere, om det er tilgængeligt. Vælg herefter en adgangskode 7 . Adgangskoden skal være uden mellemrum og på mindst fem karakterer. Skriv så din e-mailadresse i det nederste felt 8 . Når du klikker på knappen
OK! START MIN GRATIS HJEMMESIDE NU! 9 bliver din
hjemmeside oprettet. Hvis navnet ikke er tilgængeligt, vil
123hjemmeside komme med alternative forslag baseret
på dit oprindelige ønske af navn. Vælg et af navnene fra
listen, eller skriv et nyt navn ind i feltet, og prøv igen.
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11

12

5

Skriv en overskrift til hjemmesiden 11 . Teksten bliver
det første, dine internetgæster ser, når de kommer på
besøg. Klik herefter på OK – videre 12 .

Det får du som abonnent
Du kan som abonnent på Komputer for alle oprette en
123hjemmeside helt gratis. Du sparer 636 kroner om året
og får en hjemmeside med flere end 200 kreative skabeloner og op til 40 siders indhold som fx fotoalbum,
videoklip, puslespil og gæstebøger. Der er plads til 300

billeder og 10 minutters video. Din 123hjemmeside er
gratis, så længe du abonnerer på Komputer for alle. Opsiger du dit abonnement, kan du mod betaling beholde
hjemmesiden. Prisen er så 159 kroner i kvartalet.
www.komputer.dk/123

13

18

6

Nu skal du finde et forsidebillede til hjemmesiden.
Klik på OK - Vælg billede 13 for at vælge et billede,
du har liggende på din computer.

9

Klik på knappen OK

18 ,

når dit billede vender rigtigt.

19

20
14

7

Klik på Hent billede – klik her

10

Her kan du skrive en kort tekst, der vises på hjemmesidens forside 19 . Klik på OK – videre 20 . Klik efterfølgende igen på OK – videre.

14 .

11

Klik på Gem og se 21
for at se siden, eller på
Gem og tilbage 22 , hvis du
gerne vil tilbage til oversig21
22
ten. Din hjemmeside er nu også tilgængelig for internetbrugere verden over. Du kan til
enhver tid redigere og opdatere indholdet på din forside.

15

16

Læs i næste nummer
17

8

Find en mappe med dine billeder 15 . Vælg dit bedste
billede til forsiden 16 , og klik på Åbn 17 .

Komputer for alle viser dig, hvordan du med billeder, du selv har taget, kan designe skabeloner,
som du kan bruge til nye eller nuværende sider.
Få brugt dine stemningsbilleder, og skab et flot og
helt unikt design til din hjemmeside.
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Afsnit 2 af 3

I dette afsnit
Log ind på din 123hjemmeside
Design din egen skabelon
Toppen på din skabelon
Brug dit nye design

Personlige skabeloner:

Gør din
hjemmeside
unik
sådan!
Opret hurtigt en 123hjemme
side, hvor du helt selv kan
stå for indhold og design.
de t sk a l du bruge

Internet Explorer 6
eller nyere.

■

ud gif t er

Det er gratis at oprette
og vedligeholde en hjemme
side, så længe du abonnerer
på Komputer for alle.

■

t idsf orbrug

30 minutter

Som noget nyt kan du nu designe dine egne
skabeloner og bruge dem på din 123hjemmeside. Så
kan du fx selv bestemme, hvilke billeder du vil have
som rammer på dine sider.

D

et tager ingen tid at oprette en flot
og spændende side med tekst og
billeder, når du først er logget ind
på din 123hjemmeside. Du kan vælge
mellem flere end 200 skabeloner med fx
fotoalbum, videoklip, stamtræ eller dagbog. Vil du gøre din hjemmeside endnu
mere personlig, kan du nu selv sammen-

sætte din egen skabelon. Her viser vi,
hvordan du kan designe en unik side.
Du kan blandt andet bruge forskellige
grafiske elementer fra 123hjemmeside
eller dine egne billeder i toppen. Læs
videre og se et lille udvalg af de muligheder, du har for at designe din egen
side med 123hjemmeside.

sværheds gr a d
0 1

2

3

4

5

6

7

8

ligger på cd 17

Tidligere artikler
om 123hjemme
side ligger under
Udvalgte artikler.
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Nye muligheder med 123hjemmeside
Det er blevet nemmere at organisere siderne hos 123hjemmeside. Med træk og
slip-funktioner og muligheden for at oprette ekstra hovedsider har du en del
flere muligheder end før. Du kan også designe dine egne skabeloner, fx ved at
bruge forskellige grafiske illustrationer fra 123hjemmeside, eller uploade dit
eget billede og bruge det i toppen. Læs med og få en gennemgang.

Af Thorsten Iversen Weitling. Foto: iStockphoto © Jacom Stephens.

SPAR 636 KR.

123hjemmeside er
gratis for abonnenter

Log ind på din 123hjemmeside
Når du har oprettet din 123hjemmeside, kan du logge dig på din side og redigere indholdet,
tilføje nye sider og meget mere. Du skal blot bruge en computer med internetforbindelse og
Internet Explorer 6 eller en nyere version. Start på hjemmesiden herunder.
www.komputer.dk/123

1

2
3

1

4

2

Herefter skal du indtaste henholdsvis brugernavn 2 og adgangskode 3 og klikke på Log ind 4 . Alternativt kan du også logge direkte ind på siden ved at skrive www.123hjemmeside.dk/ditnavn i
adressefeltet, hvor ”ditnavn” er navnet på din 123hjemmeside.

Klik på den blå “Log ind”-knap 1 for at
komme til din egen hjemmeside.

Design din egen skabelon
Når du skal vælge udseende på de enkelte sider på din
123hjemmeside, kan du vælge mellem flere end 200 skabeloner, afhængigt af om du fx vil oprette et fotoalbum,
en side med videoklip eller en gæstebog. Som noget nyt
kan du nu også kreere din egen skabelon, så du fx kan
vise et af dine egne billeder i toppen af hjemmesiden.
3

3

Nu skal du vælge et navn til dit design og skrive det i
feltet Skriv navnet på dit design her 3 . Navnet er kun
til din egen information, og det kommer ikke til at stå et
sted, som er synligt for dine besøgende.
1

4

1

Når du logger ind på din
123hjemmeside, havner du
på Dine sider med en oversigt
over indholdet på din hjemmeside. Tryk på Dine designs 1
for at begynde at lave din egen
skabelon.

5

4

2

2

Klik på Opret nyt design 2
for at komme i gang med at
designe dine egne sider.

Nu kan du vælge, hvordan toppen af din skabelon
skal se ud. Her er flere forskellige muligheder, hvor
du kan bruge alt fra en ensfarvet top til et af dine egne
fotos for at gøre siden helt unik. Marker det valgte, og følg
derefter de viste instrukser. Vi viser her, hvordan du kan
bruge et billede, du selv har taget, til at fylde hele toppen
af skabelonen, og derfor sætter vi markering ved Jeg vil
bruge et af mine egne billeder i hele toppens bredde 4 .
For at indsætte dit eget billede skal du klikke på Indsæt
billede – klik her 5 . En ny skærm dukker nu op og giver
dig mulighed for at bruge et af dine egne billeder.
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2

15

16

14

13

14
6
14

14

5

Klik på Hent billede – klik her i bunden af
billedrammen 6 .

7

8

Nu bliver dit billede vist i stort format. En stiplet boks dukker op
og giver dig mulighed for at bestemme, hvilken del af billedet
du vil have på siden 13 . Fordi sidens top er rektangulær, er det ikke
muligt at ændre på boksens facon, kun hvor meget af billedet du vil
vise. Du kan bruge musen til at trække boksen rundt, og du kan ændre på størrelsen ved at trække i de små firkanter på boksrammen
14 . Juster den stiplede boks, til du er tilfreds med resultatet. Billedet
i toppen 15 giver en idé om, hvordan det endelige resultat ser ud.
Når du har rettet det til, klikker du på Gem 16 .

8

9

9

Du kan
17
nu se et
eksempel
på, hvordan
toppen af din side kommer til at se ud, også med sidens navn

17 .

6

Et nyt vindue åbnes, og du har nu mulighed
for at uploade et billede fra din pc, som du
synes passer ind i det tema, du har valgt for
din side. Du kan altid redigere skabelonen senere, hvis du fortryder. Vælg mappen med dine
billeder 7 , klik på det ønskede foto 8 , og klik
på Åbn 9 .

18
19

22

21
23
20

10

10

11

12

7

Dit billede vil nu befinde sig i billedrammen 10 . Hvis dit billede er på højkant, kan
du altid dreje det med eller mod uret ved at benytte de to knapper til formålet 11 . Når du er tilfreds med dit valg, trykker du på OK 12 .

3
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Vælg en baggrundsfarve til din skabelon. Der er et bredt udvalg af farver, men som udgangspunkt bør du nok vælge en
afdæmpet farve, som du selv eller dine besøgende ikke bliver forstyrret af at se på i længere tid ad gangen. Vi vælger her den lysebrune Sisal 18 til at supplere vores nepalesiske bedehjul. Når du
vælger en farve, kan du se et eksempel på den i boksen til højre 19 .
Til sidst skal du vælge den type skillelinje, du vil have 20 . En
skillelinje deler dit indhold op i afsnit på din hjemmeside, og der er
31 forskellige muligheder at vælge imellem, fra traditionelle sorte
streger til specielle mønstre eller små blomster. Klik på Næste 21
eller Forrige 22 for at bladre igennem skillelinjerne.
Nu er din skabelon klar. Klik på Gem og se 23 for at kigge på din
skabelon for at sikre dig, at den er som den skal være.

Toppen på din skabelon
Du kan se på disse sider, hvordan du designer en
skabelon med dit eget foto i toppen. Der findes dog
alternativer, når du skal vælge, hvordan toppen på
din skabelon skal se ud – her får du et overblik over
de fire øvrige valgmuligheder.
Forskellige mønstre og farver. Vælg mellem 18 forskellige mønstre med
en farve, du selv vælger.

Kreative toppe. Vælg mellem 39 forskellige toppe fra 123hjemmeside.

Ensfarvet top. Du kan selv vælge farven på den ensfarvede top.

Dit foto i en ramme. Få et af dine egne billeder indsat i en ramme, og
vælg en passende baggrundsfarve til toppen.

Brug dit nye design
Når du har sammensat din egen personlige skabelon, kan
du nu lave nye sider med dit design, men du kan også redigere dine gamle sider, så de automatisk får din hjemme
lavede skabelon lagt ind i stedet for den tidligere skabelon.
Det gør du under menuen Dine designs.

1

Klik på Anvend dette design 1 for at komme ind på en side,
hvor du kan redigere, hvilke sider
der skal anvende
dit nye design.

4
1

2

2

3

Nu kan du sætte et
flueben ved alle de
sider, du gerne vil have
skal bruge din nye skabelon 2 . Du kan altså
også vælge, at enkelte
sider skal beholde deres
gamle look 3 , eller lave
flere skabeloner, som
kan bruges på forskellige sider. Når du har
valgt de sider, der skal
bruge skabelonen, klikker du på Gem og tilbage 4 . Nu har de sider,
du har valgt, fået dit
hjemmelavede design.

Læs i næste
nummer
Giv din hjemmeside
det ekstra personlige
præg, og del videoklip
fra skituren eller børnenes fødselsdag med
venner og familie.
I næste afsnit af
denne serie viser vi,
hvordan du lægger videoklip fra YouTube
ind på din hjemmeside.
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Afsnit 3 af 3

I dette afsnit
Sådan indsætter du en YouTube-video
Læg videoer direkte på din hjemmeside
Så flot kan det gøres
Sådan laver du et spil med dine fotos

Vis film fra YouTube:

Sæt videoklip på

din hjemmeside
Du kan nemt gøre din 123hjemmeside endnu mere
underholdende. Som noget nyt kan du nemlig sætte
videoklip fra YouTube ind på dine sider.
sådan!
Opret hurtigt en hjemmeside
med videoklip fra YouTube.
de t sk a l du bruge

Internet Explorer 6 eller 		
nyere version.

■

ud gif t er

Det er gratis at oprette
en 123hjemmeside, hvis
du abonnerer på Komputer
for alle.

■

 L

evende billeder er næsten altid et
populært indslag på nettet. I denne
artikel viser vi, hvordan du kan indsætte videoklip fra den populære videoplatform YouTube på din hjemmeside.
123hjemmeside har altid givet dig
muligheden for at vise dine egne videoklip på hjemmesiden ved hjælp af en
videoskabelon. Men nu har du fået endnu en mulighed for at vise videoklip, så

du fx ikke skal bekymre dig om at overskride den ledige plads til videofilm på
din hjemmeside. Videoerne ligger nemlig hos YouTube – de bliver blot vist via
din 123hjemmeside.
Vi viser desuden, hvordan du opretter sjove og udfordrende spil med dine
egne fotos. Det er nemt at komme i gang,
hvis du endnu ikke har oprettet din egen
123hjemmeside.

t idsf orbrug

30 min.

sværheds gr a d
0 1

2

3

4

5

6

7

8

lig ger på cd 18

Tidligere artikler om
123hjemmeside
ligger under
Udvalgte artikler.
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Nye muligheder med 123hjemmeside
Det er nu blevet nemmere at organisere sine sider hos 123hjemmeside.
Med træk og slip-funktioner samt muligheden for at lave ekstra hovedsider
har du en del flere muligheder end førhen. Du kan også designe dine egne
skabeloner – for eksempel ved at bruge forskellige grafiske stumper fra
123hjemmeside eller ved at uploade dit eget billede og bruge det i toppen.

Af Thorsten Iversen Weitling. Foto: iStockphoto © Jacom Stephens.

SPAR 636 KR!

123hjemmeside er
gratis for abonnenter

Sådan indsætter du en YouTube-video
På YouTube finder du tusindvis af flotte og underholdende videofilm, og du kan sagtens selv lægge dine filmklip ud på videotjenesten. De videoer, som ligger på YouTube, kan du nu også vise
på din egen 123hjemmeside.
www.youtube.com

1

Start Internet Explorer, og log ind
på din hjemmeside
via Komputer for alles side, som du finder adressen på herunder. Klik på den
1
blå Log ind-knap 1
for at komme til din
egen hjemmeside. Herefter skal du indtaste henholdsvis brugernavn og adgangskode og klikke på OK.

5

6

www.komputer.dk/123

2

Gå til Dine
sider. Her
skal du lave en
ny side. Du kan
selv vælge, om
det skal være
en hovedside
eller underside,
og du kan altid
ændre det senere, hvis du ombestemmer dig.
Vi laver her en
ny hovedside
nederst 2 .

5

Nu kommer du til redigeringssiden, hvor du
skal navngive din side 5 og længere nede
skrive den tekst, der skal stå på siden, når folk
klikker ind på den. Under punkt 2 sætter du markering ved Jeg vil bruge en YouTube-video 6 .
7

8

2

3

Når du har valgt, kommer du
videre til en side, hvor du kan
vælge skabeloner. Du skal her
vælge Videoklip skabeloner 3 .

4

Vælg den
skabelon,
som du gerne
vil bruge som
baggrund til
en video 4 .

3
4

6

Åbn et nyt vindue i Internet Explorer, men behold vinduet med din 123hjemmeside åbent, og
gå ind på YouTube-hjemmesiden. Find her den video, som du vil have vist på din side. Du kan eventuelt indtaste et eller flere ord i søgefeltet 7 , klikke
på Search 8 og herefter udvælge et videoklip.
www.youtube.com
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7

Vi har her fundet en udgave af den nepalesiske nationalmelodi med en
collage af billeder fra landet, som kan pifte vores side lidt op. Når du har valgt
en video, kan du i højre side af skærmen se en boks
med informationer om videoen og en bjælke kaldet
URL 9 , der er det direkte
link til videoen). Klik en
gang i dette felt, så siden
selv markerer hele linket,
og kopier det ved at taste
Ctrl + C.

9

9

Nu er videoen
fra YouTube
indsat. Skriv
eventuelt en
tekst til
videoen 13 .

11

13
10

12

10

8

Nu skal du indsætte linket på din 123hjemmeside. Gå
tilbage til det vindue med videoredigeringssiden på
din hjemmeside. Klik i tekstfeltet under punktet kaldet
Din video 10 , og indsæt linket til YouTube-videoen ved at
taste Ctrl + V.
Hvis linket er indsat korrekt, vil du automatisk se et
billede fra videoen i boksen til højre 11 . Du kan også klikke på afspilningsknappen i billedet for at afspille videoklippet 12 fra YouTube.

Så flot kan det gøres
Jonna og Christian fra Fyn er nogle af de mange læsere, der har gjort
brug af Komputer for alles tilbud om at oprette en 123hjemmeside. Og
det har de gjort rigtig godt, med begejstrede og levende reportager
og fortællinger. Der er fx billeder fra en moskusjagt og videoklip fra en
slædetur på Grønland, omfattende slægtsforskning og historier fra et
teglværk. Hjemmesiden opdateres jævnligt, så man får lyst til at vende
tilbage og kigge på siderne – også selv om man ikke kender familien.
www.123hjemmeside.dk/Chr-Lilleskov

13
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15
14
Klik på Gem og tilbage
14 eller Gem og se 15 ,
når du er færdig. Nu ligger videoen på din hjemmeside og
alle dine besøgende kan se videoklippet uden at skulle
åbne en ny side og gå ind på YouTubes hjemmeside.

Læg videoer direkte på din hjemmeside
Du kan også lægge dine egne videoer ud på en 123hjemmeside. Det
gør du ved at vælge Jeg vil bruge min egen video, når du opretter
en side med videoskabelonen, og derefter uploade et videoklip, du
har liggende på din computer.

Sådan laver du et spil med dine fotos
Der er mange forskellige muligheder for at vise billeder på din 123hjemmeside. En af de sjoveste måder er at bruge et af dine billeder i et
lille udfordrende onlinespil. Her kan du se, hvordan du opretter en
side med spillet Hjernevrideren.

1

Log ind på din
hjemmeside, gå
til Dine sider, og opret en ny side som
vist i trin 1 og 2 i afsnittet om YouTube.
Det kan være en hovedside eller underside, og du kan altid
ændre det senere,
hvis du ombestemmer dig. Vælg en af
spilskabelonerne
på listen – i dette
tilfælde vælger vi
Hjernevrideren 1 .

6

4

Du skal nu vælge et billede, som du har liggende på din computer. Klik på knappen
Hent billede – klik her 6 .

7

1

8

5

2

Vælg dit billede på din harddisk
på Åbn 8 .

7

, og klik

3

9

4

2

Når du har valgt, kommer du videre til en side, hvor du kan vælge din
baggrundsskabelon. Herefter kommer du til redigeringssiden, hvor du skal
navngive din side 2 , indtaste en overskrift 3 og
skrive den tekst, der skal
stå på siden, når folk klikker ind på den 4 .
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Nu skal du vælge det billede fra
din pc, som skal bruges i dit spil.
Klik på Hent foto 5 .
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Når du har valgt billedet og trykket på OK,
kommer du tilbage til redigeringssiden,
hvor du kan finpudse alle detaljer for siden, før
du klikker på Gem og tilbage eller Gem og Vis
for at afslutte og se din side med spillet 9 .
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