Lägga till bild i ehandeln
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LÄGGA TILL BILD I E-HANDELN

På produkter och kurser i e-handeln kan man lägga till en bild. Det gör man genom att i aSTRa WEB
lägga till en URL (webbadress) på produkten eller kursen. Denna guiden behandlar hur man lägger till
den URL:en i aSTRa WEB och hur man kan skapa bildens URL genom att lägga upp bilden på sin str.sehemsida. För övriga inställningar och hur man lägger ut produkter eller kurser i e-handen se Guide för
att lägga till produkter och kurser på e-handeln.
Det är viktigt att bilden har rätt storlek för att den ska se snygg ut i e-handeln. Dessutom är det bra
att tänka på att bilden ska representera den vara eller tjänst som säljs, och trafikskolan. Bäst storlek
för bilderna är för produkter 239x150 px, om man har en större bild kommer den att anpassas till den
storleken. Storleken för bilder i kurser bör vara 90X90 px.
Tänk på att ni ska ha rätt att använda bilderna på er hemsida. Hos STR kan man hitta några bilder
som man som medlem har rätt att använda på sin hemsida. I mediaarkivet
(http://www.str.se/sv/Min-sida/Mediaarkiv/Bilder-till-hemsida) kan man hitta en del bilder om man
vill personifiera sin e-handel på detta sätt. Tänk på att inte ladda hem dessa bilder utan kopiera dess
webbadress (URL) och klistra in i detta fältet. Självklart kan man använda egna bilder.
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LÄGGA TILL BILD PÅ PRODUKT

För att lägga till en bild på en produkt i e-handeln går man till Inställningar/Kassa/Artiklar, letar upp
den artikel det gäller och
tar upp den i redigera-läge.
I fältet URL till bild klistrar
man in bildens URL
(webbadress). Klicka sen på
Spara så kommer bilden att
synas på e-handeln.
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LÄGGA TILL BILD PÅ KURS

För att lägga till en bild på en kurs i e-handeln går man till Verksamhet/Bokningslista, letar upp det
kurstillfälle det gäller och tar upp den i redigera-läge. Då hittar man en liten flik på högersida med
texten e-handel.

Genom att klicka på den fliken så fälls ytterligare inställningar fram som är specifika för just den
bokningen.
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I fältet URL till bild klistrar man in bildens URL( webbadress)
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LÄGGA TILL BILD I TIDMALLEN

Man kan även lägga till sin bild direkt i tidmallen, om man vill ha samma bild på alla tillfällen av en
kurs. Det gör man i kursens tidmall under Planering/Tidmall, letar upp den tidmall det gäller och tar
upp den i redigera-läge.

I fältet URL till bild klistrar man in bildens URL (webbadress).
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SKAPA URL TILL BILD

För att kunna lägga till bilder i e-handeln krävs att de har en URL, eller en webbadress. Om bilden
redan finns på en sida på nätet har den redan en URL som man kan använda sig av men om bilden
inte finns på nätet måste man ladda upp den på en hemsida. Här nedan finns information om hur
man gör i båda dess fall.

5.1

BEFINTLIG BILD PÅ NÄTET

Om bilden redan finns på nätet kan man kopiera dess URL och använda den på sin produkt eller kurs i
aSTRa WEB.
Tänk på att ni ska ha rätt att använda bilderna på er hemsida. Hos STR kan man hitta några bilder
som man som medlem har rätt att använda på sin hemsida. I mediaarkivet
(http://www.str.se/sv/Min-sida/Mediaarkiv/Bilder-till-hemsida) kan man hitta en del bilder om man
vill personifiera sin e-handel på detta sätt.
Tänk på att tillvägagångssättet, menyer mm kan se olika ut i olika webbläsare. I detta exemplet har vi
valt att visa Google Chrome och Internet Explorer.
För att få fram URL:en högerklickar man på bilden för att få fram en meny och väljer där Kopiera i
Internet Explorer och Kopiera bildadress i Google Chrome.

Därefter går man in i aSTRa WEB och väljer Klistra in i de fält där man vill att bilden (URL:en) ska
sparas.
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5.2

LADDA UPP BILD PÅ HEMSIDAN

För att lägga in länken på sin hemsida så måste behöver man först logga in på str.se och där klicka på
Redigera hemsida. Tänk på att det inte är alla som har denna behörigheten på Mina sidor på str.se.
Tryck på EPiServer-knappen uppe till höger för att komma till redigeringsläget.

Tryck sen på mapp-ikonen uppe till höger och välj fliken Media

Välj där "För följande webbplats" och man ser då innehållet längst ner i rutan

Dra in bilden du vill använda dig av i rutan eller tryck på + för att bläddra in nya bilder

För att få fram länken till bilder för tex
aSTRa e-handel så dubbelklicka på
bilden så öppnas den i stora fönstret.
Högerklicka där och välj "Egenskaper"
där ni ser nedan nedanstående
markerad länk, alternativt "Öppna bild i
ny flik" om ni kör Google Chrome.

Tyvärr räcker inte detta riktigt utan man
måste ta bort en del av länken eftersom
det som visas är bildens länk i inloggat
läge, tex:
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http://www.trafikola.se/secure/CMS/Content/siteassets/sitebg.png är hela länken men om ni tar
bort /secure/CMS/Content så funkar det som de ska.

Alltså http://www.trafikola.se/siteassets/sitebg.png

Alternativ länk i Google Chrome:
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