Uppladdning av dokument till hemsidan
Variant 1 - KS-datorn
1.
2.
3.
4.

Öppna mappen för Google Drive på Skrivbordet.
Välj Kåren och därefter Dokumentarkiv.
Välj den mapp som passar bäst för det som du ska ladda upp och dra helt enkelt in filen där.
Se till att dokumentet är namngett enligt standarden ååmmdd_filnamn (Godkända tecken: az, 0-9, _ eller -)

Variant 2 – Via nätet
1. Gå till drive.google.com och logga in på HSKevent
a. Ett alternativ här, om du har ett Google-konto själv, är att dela mappen dit så att du
inte behöver byta konto varje gång. (Om du inte vet hur du gör detta: Googla!)
2. Gå till Kåren och därefter Dokumentarkiv
3. Välj den mapp som passar bäst för det som du ska ladda upp och dra helt enkelt in filen där.
4. Se till att dokumentet är namngett enligt standarden ååmmdd_filnamn (Godkända tecken: az, 0-9, _ eller -)

För att få in dokumenten på hemsidan
1. Skapa ett nytt inlägg och skriv den text som ska vara med.
2. Om du ska länka till exempelvis handlingarna, ta med texten ”Handlingarna hittar ni här” och
markera ordet här. Nu kommer knappen för att länka bli tillgänglig i menyn.
3. Klicka på knappen för att skapa en länk
4. Hämta länken till dokumentet eller mappen:
a. Gå till drive.google.com eller mappen för Google Drive på Skrivbordet på KS-datorn.
b. Leta upp dokumentet eller mappen som du vill dela och högerklicka
i. KS-datorn: Välj ”Google Drive”  ”Dela…”
ii. Drive.google.com  ”Dela”  ”Dela…”
c. Kopiera den länken som ligger högst upp i rutan som visas
5. Tillbaka till Wordpress. Klistra in länken som du precis kopierade i URL-fältet. I titel skriver du
en beskrivande kort text, exempelvis ”Länk till möteshandlingar ååmmdd”. Klicka i rutan att
länken ska öppnas i ett nytt fönster/flik.
6. Klicka på lägg till länk

