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Nytt layoutverktyg för webbsajten!

NSU har bestäl lt ett sidmallssystem

som förnyar hela utseendet och

formbarheten på den Digistoff 2

baserade webbsajten. >>

I den nya sidmallen kan

medlemsföreningarna fritt ändra på

disposition, färger, tecken, banner

och bakgrund på sin webbsida.

Ledorden i skapandeprocessen har

varit sti lren, formbar och

lätthanterl ig.

NSU är pilotbestäl lare för den nya

metoden att skapa webbsajter med

teman för föreningarnas sidor. Vi är

glada över att kunna erbjuda er

detta system!

Nu kan de fem första föreningarna som vil l ta ibruk det nya sidmallssystemet, som ett pi lotprojekt, anmäla

sitt intresse ti l l Putte. Vi önskar gärna få respons på att verktygen som finns ti l l hands är ti l lräckl iga. Meddela

gärna om er förening vil l delta i pi lotprojektet.

Demosajten Fagerö (sidmallen ovan) är en ny sidmall

som har en ti l lhörande sti lmodul där man med

knapptryck kan personifiera utseendet på sin sajt, utan

att behöva ha ingående kunskap om vad HTML och

CSS är.

Alla medlemsföreningar inom NSU får

kostnadsfri webbsajt under Kulturhuset

som möjl iggörs genom Kulturfonden.

De nya sidmallarna finns nu som två

demo sajter. >>

Den första mallen visar hur nya

sajten ser ut och på den andra

sidmallen kan man pröva det nya

verktyget.

För att kol la på sidmallen, gå in på adressen:

http: //fagero.digistoff. fi

Om du vil l prova på vår demo att skapa en egen sti l ,

gå in på adressen nedan och föl j instruktionerna på

sajten.

http: //demo.digistoff. fi/

De föreningar som vil l kan nu övergå ti l l den nya

webbsajtmallen som man fritt kan ändra på utan att

vara kunnig i kodspråk.




