
De olika flikarna i en grupp

Loggposter

Lisa Norman har laddat upp en ny bild.

Anna Daneilsson gick med i/ur gruppen.

Anna Danielsson har laddat upp en ny fil.

Image

Lisa Miskovsky

28 september 2010, 14:37

Spelschema.doc

Lisa Norman har skrivit ett svar till ”Öppna klubben även för de 
som heter Anna!”: Nä bara för lisor!

Anna Anka har skrivit på anslagstavlan: Hej på er, vilken trevlig 
klubb ni verkar ha!

Kursfest

Lördag 30 oktober 20:00-03:00

Lisa Norman skapade ny händelse

Visa mer info

Lisa Norman la till en ny länk

Explosiva skratt

Lisa Norman skrev ett nytt blogginlägg

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum.

Cool sajt

Uppdateringar om vad som händer i gruppen:
1. Bilduppladdning i gruppen
2. Ny medlemmar i gruppen, eller medlemmar som slutat (endast Kurs/
studiecirkel)
3. Filuppladdning
4. Nya foruminlägg
5. Meddelanden på anslagstavlan
6. Ny kalenderhändelse
7. Ny länk
8. Nytt blogginlägg
9. En kommentar till bild i gruppen
10. Kommentar till gruppens blogginlägg

 De loggposter som visas på loggen på en grupp:

Lisa Norman skrev en kommentar till:

Image

Lisa Miskovsky

Haha, snygg bild!

Lisa Norman skrev en kommentar till ”Explosiva 
skratt”: Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis ….
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Information om skissen
Den här skissen visar de loggposter som dyker upp i mittspalten på en grupps startsida. 
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De olika flikarna i en grupp

Anslagstavla

Anna Anka: Hej på er, vilken trevlig klubb ni verkar ha!

28 september 2010, 10:23

Ta bort Endast cirkelledaren och 

avsändaren kan ta bort 

Skriv ett meddelande….

Skicka

Även icke medlemmar kan 

skriva i gästboken om det är 

en öppen klubb

På anslagstavlan får vem som helst skriva om gruppen är öppen. Om gruppen 
är sluten får endast gruppens medlemmar skriva här. Det som skrivs här 
visas i loggen på startsidan.

Instruktionstexten ska kunna 

ändras centralt. Samma för 

alla grupper.

Header och sidokolumner 

ligger kvar som på startsidan 

för gruppen. Endast 

innehåller i mittenkolumnen 

byts ut beroende på vilken 

flik man klickat på.

Gruppens 
Anslagstavla

Gruppens
Forum

Gruppens
Blogg

Gruppens
Bildgalleri

Gruppens
Medlemmar

Gruppens
Kalendarium

Gruppens
Dokument

Gruppens 
Startsida

ABF Jönköpings län

Låtskrivning för tjejer/kvinnor

Information om skissen
På den här sidan visas en grupps anslagstavla. I exemplet är det en musikcirkel från Jönköping. 

Kommentera
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De olika flikarna i en grupp

Skapa nytt album

Alla album och bilder i en grupp

Lisas album
Av: Lisa Norman
Senast uppdaterad igår 10:34

Lindas album
Av: Linda Mattsson
Senast uppdaterad igår 10:34

Annas album
Av: Lisa Norman
Senast uppdaterad igår 10:34

Här finns ett utrymme för gruppen att ladda upp bilder. Det går även att 
skapa mappar för att ordna bilderna.Header och sidokolumner 

ligger kvar som på startsidan 

för gruppen. Endast 

innehåller i mittenkolumnen 

byts ut beroende på vilken 

flik man klickat på.

Gruppen använder för närvarande 100 MB av xxxxx MB. Quota anges, hur mycket 

lagringsutrymme får man??

Endast för medlemmar

Instruktionstexten ska kunna 

ändras centralt. Samma för 

alla grupper.

Gruppens 
Anslagstavla

Gruppens
Forum

Gruppens
Blogg

Gruppens
Bildgalleri

Gruppens
Medlemmar

Gruppens
Kalendarium

Gruppens
Dokument

Gruppens 
Startsida

ABF Jönköpings län

Låtskrivning för tjejer/kvinnor

Information om skissen
Den här sidan visar var man hamnar om man är hos en grupp och klickar på Gruppens 
Bildgalleri. Först ser man de olika albumen. Klickar man sig vidare hittar man bilderna. 
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De olika flikarna i en grupp

Alla bilder i ett album

Image Image

Bildnamn

Image Image

Av: Lisa Norman
Publicerad igår 10:34
2 kommentarer

Bildnamn
Av: Lisa Norman
Publicerad igår 10:34
2 kommentarer

Bildnamn
Av: Lisa Norman
Publicerad igår 10:34
2 kommentarer

Bildnamn
Av: Lisa Norman
Publicerad igår 10:34
2 kommentarer

Redigera album
Lindas album

Header och sidokolumner 

ligger kvar som på startsidan 

för gruppen. Endast 

innehåller i mittenkolumnen 

byts ut beroende på vilken 

flik man klickat på.

Endast för medlemmar

Gruppens 
Anslagstavla

Gruppens
Forum

Gruppens
Blogg

Gruppens
Bildgalleri

Gruppens
Medlemmar

Gruppens
Kalendarium

Gruppens
Dokument

Gruppens 
Startsida

ABF Jönköpings län

Låtskrivning för tjejer/kvinnor

Information om skissen
Den här sidan visar vilka bilder som finns i ett album i en grupp i communityt. För att komma hit 
har man klickat på Gruppens Bildgalleri och därefter valt ett album man vill kika runt i. 

Tillbaka till alla gruppens album
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De olika flikarna i en grupp

Redigera album

Image

Bildnamn
Av: Lisa Norman
Publicerad igår 10:34

Redigera

Kommentera... Skicka

Ledaren kan ta bort 

kommentarer

Ledaren och avsändaren kan 

redigera o ta bort

Nästa Föregående

Visning av alla bilder i ett album

Bildtexten

2 Kommentarer

Fin bild!

28 september 2010, 10:34Lisa Norman 
Ta bort

Även klick på bilden leder till 

nästa bild.

Ta bortAnmäl

Lindas album

Header och sidokolumner 

ligger kvar som på startsidan 

för gruppen. Endast 

innehåller i mittenkolumnen 

byts ut beroende på vilken 

flik man klickat på.

Gruppens 
Anslagstavla

Gruppens
Forum

Gruppens
Blogg

Gruppens
Bildgalleri

Gruppens
Medlemmar

Gruppens
Kalendarium

Gruppens
Dokument

Gruppens 
Startsida

ABF Jönköpings län

Låtskrivning för tjejer/kvinnor

Information om skissen
Den här sidan visar en bild ur en grupps album i större format. Man kan navigera mellan bilderna 
i albumet och kommentera de enskilda bilderna.

Tillbaka till alla gruppens album

Klick på albumnamnet leder 

tillbaka till sidan med alla 

bilder i albumet.
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De olika flikarna i en grupp

Skapa nytt/Redigera album

Bläddra...

Bildtext

Titel

 

3 st per 

formulär

SparaAvbryt

Albumnamn

 

Ta bort album

Ladda upp bild

Information om skissen
Den här bilden visar formuläret som man kommer till om man klickar på någon av knapparna Skapa 
nytt album eller Redigera album (när man befinner sig på fliken Gruppens Bildgalleri i en grupp). 
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