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Nyheder

Organiser dine nyheder

Ønsker du at vise mange nyheder på din hjemmeside, så kan vi 
anbefale et nyhedsmodul. Med dette modul kan du hurtigt og 
nemt administrere dine nyheder. Nyhedsmodulet gør det lettere 
at oprette og administrere nyhedsartikler på hjemmesiden. 

Nyhederne oprettes i administrationen og nyhedsteksten skrives 
i en HTML-editor, hvilket muliggør, at du bl.a. kan indsætte 
tabeller og billeder.

Du har mulighed for at bestemme hvornår nyheden skal vises 
vha. et automatisk tidsstyringssystem. Du kan skrive alle de 
nyheder du ved kommer inden for kort tid, og sætte dato på 
for hvornår de skal vises. På den måde kommer de automatisk 
på din hjemmeside den dag de er sat til. Det giver dig tid til at 
planlægge og koordinere dine opgaver.

Du har flere muligheder for at vise nyhederne på hjemmesiden. 
Du kan f.eks. vise dem i en nyhedsboks eller i en nyhedsliste 
med billeder på forsiden. Ved at klikke på en nyhed kan du få 
vist hele nyheden. En nyhedsgruppe har også sin egen nyheds-
side, hvor nyhederne bliver vist. Her kan der også være et link 
til et nyhedsarkiv.

Nyhedsmodulet kan arbejde sammen med maillinglistemodulet, 
hvilket muliggør overførsel af udvalgte nyheder til et nyhedsbrev. 
På den måde sparer du også tid.
 
En oversigt med links til de seneste nyheder kan indsættes på 
en eller flere sider på hjemmesiden. 
 
I EasyPage Pro Web har du mulighed for at oprette en eller flere 
nyhedsgrupper, mens du i EasyPage Standard Web er begrænset 
til en enkelt nyhedsgruppe.
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Fordele
Mulighed for at gruppere 
dine nyheder i EasyPage 
Pro Web 

Valgfri placering af boks/
liste med de seneste 
nyheder 

Integration til mailinglis-
temodul, så du hurtigt 
kan oprette et nyheds-
brev. 
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