
FEILMELDING 
 
Når du lagrer et innlegg i bloggen kan denne feilen oppstå: 
Innholdet du har skrevet ble ikke akseptert 

Årsak 
Dette betyr at innlegget inneholder innhold som bloggen ikke 
aksepterer. Denne feilen kan oppstå når du limer inn tekst fra 
andre nettsteder (f.eks. websider eller 
tekstbehandlingsprogrammer) der formatteringen vil kopieres 
inn i innleggets kildekode. Bla i filer 
Dersom du skal lime inn tekst til bloggen, bør du gjøre 
følgende: 
  - Åpne Notisblokk   
  - Lime inn tekst i redigereren  
  - Kopiere tekst fra redigereren  
  - Lim inn til bloggen  

 

Skriv inn adressen til siden på nettleseren; bbf.ballangen.org eller bbfstyre.ballangen.org  

1) Pålogging: 
Logg inn med din  E-mail og 
passord og klikk på knappen 

Dersom du har glemt passordet 
kan du få tilsendt nytt ved å 
klikke her. 

 

2) Opprett / rediger: 
Når du er logget inn vil du se en 
lenke i øvre høyre hjørne med 
teksten Opprett nytt innlegg. 
Klikk på denne for å åpne siden 
for nye innlegg.  

Ved å velge Rediger profil kan 
du endre passord. 

 

3) Innholdet 
Her fyller du inn Emne for 
innlegget ditt.  

Velg deretter hvilken Kategori 
innlegget skal plasseres i.  

Til slutt skriver du selve 
innholdet i innlegget. 

I innleggets hovedfelt har du 
forskjellige muligheter for å 
formatere tekst og sette inn 
innhold. 

Når innlegget ditt er ferdig 
klikker du enten på 
Forhåndsvisning eller Lagre. 
Ved å klikke på Forhåndsvisning 
vil du se en forhåndsvisning før 
du lagrer innlegget i bloggen. 

Klikk på Redigere for å gå tilbake og redigere innlegget, eller Lagre 
for å lagre det i bloggen. 

Når du klikker på ikonet Sett inn bilde mens du skriver et nytt 
innlegg, vil et nytt vindu åpne seg. Her kan du enten velge å laste opp 
ett enkelt bilde, eller å laste opp flere bilder til Galleriet ditt. De 
tillatte bildefilene er JPEG, GIF og PNG. Bildet må være mindre enn 
12 MB og 6 megapixler. 

Når du klikker på Legg til fil vil et nytt bilde åpne seg. Du kan legge 
til følgende filer: .doc .xls .ppt .odt .ods .odp .txt .pdf 

 

http://bbf.ballangen.org/�
http://bbfstyre.ballangen.org/�


Skriv inn adressen til siden på nettleseren; bbfgalleri.ballangen.org 

1) Pålogging: 
Klikk på Logg inn  

 

  

Logg inn med din  E-mail og 
passord og klikk på knappen 
Logg inn 

Dersom du har glemt passordet kan 
du få tilsendt nytt ved å klikke på 
Glemt passord? 

 

 

2) Opprett et album: 
For å kunne opprette et nytt album 
for galleriet ditt klikker du på 
Brukerfunksjoner  på toppen av 
galleriet.  

Da får du opp en meny. Klikk så på 
Nytt album 

 

 

 

3) Last opp bilder 

Først skriver du Albumnavnet. 
Dette er navnet som vises i listet 
over galleriene dine. 

Metoden du benytter for å laste 
opp bilder til galleriet varierer fra 
nettleser til nettleser, men 
Fotogalleriet gir alle nettlesere 
mulighet til å laste opp flere 
høyoppløselige bilder samtidig, 
noe som betyr at det ikke er noen 
ventetid mellom hver opplastning. 
Klikk på knappen Browse 

Da dukker det opp et nytt 
dialogvindu, som gir deg 
muligheten til å bla gjennom 
datamaskinen din for å finne bildene du ønsker å laste opp til albumet ditt. 

Når du har funnet mappen som inneholder bildene, kan du velge hvert enkelt bilde du vil ha med, eller klikke på Merk alt 
(Select All) for å velge å laste opp samtlige bilder.  
Etterpå må du velge hvilken kvalitet du ønsker at bildene skal bli lastet opp som.  Nede på dialogvinduet velger du Størrelse 
(Size); Høy kvalitet for Web (High Quality for Web). 

http://bbfgalleri.ballangen.org/�
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