Länka till kurs i ehandeln
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LÄNKA TILL KURS PÅ E-HANDELN

På sin hemsida kan det ibland vara önskvärt att länka direkt till en utbildningstyp med kurser eller
direkt till en specifik bokning.
I denna guiden beskriver vi hur man gör en sådan länkning. Beskrivningarna som handlar om
redigering av hemsida i denna guiden gäller endast för de som gör länkningen på en str.se-hemsida.
För mer information om hur man redigerar sin hemsida hittar man på http://episupport.str.se
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HITTA LÄNKEN PÅ E-HANDELN

För att ta fram den adress som man vill länka till så går man in på sin hemsida och ställer sig på den
kurs eller behörighetstyp som man vill länka till.

2.1

LÄNK TILL UTBILDNINGSTYP

Att länka till behörighetstyp eller utbildning på e-handeln innebär att man visar alla de kurser som
skolan har utlagda på e-handeln för bokning av en viss typ, tex Introduktionsutbildning.
Länken som man ska använda sig av ser ut ungefär såhär:
http://13332.str.se/e-handel/?mode=courses&filter=40
Tänk på att länken som skolan ska använda sig av ska ha rätt kundnummer i början. Siffran i slutet av
länken identifierar vilken kurstyp som sidan länkar till.
Dessa siffrorna korresponderar med de olika utbildningarna:
2 - MC
3 - Bil
40 - Introduktionsutbildning
41 - Moped klass 1
43 - Riskettan A
45 - Riskettan B
46 - Risktvåan B
50 - Risktvåan A

2.2

LÄNK TILL KURS

För att få fram kursens adress går man till e-handeln och letar fram den kursen man vill länka till. Där
klickar man på knappen Info för att öppna upp just det kurstillfället.
Nu tittar man i sin webbläsares adressfält, och där hittar man en URL, en webbadress, som det ut
ungefär såhär http://13332.str.se/e-handel/?course=101898923%7c40%7c. Detta är den URL som
man ska använda på sin hemsida. OBS! Alla kurser har en unik adress så de kommer att se lite olika
ut.
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LÄGGA IN LÄNKEN PÅ HEMSIDAN

OBS! Detta gäller endast för de som använder den hemsida som STR tillhandahåller.
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.
Gå in på sidan där länken ska finnas och skriv den text eller lägg till den bild som ska länka vidare till
kursen alt. behörighetstypen.
Markera texten eller bilden som ska länka vidare och klicka på ikonen för att Infoga/redigera länk.

Ett fönster där du fyller i egenskaperna för länken kommer nu upp. I rutan Extern länk klistrar du in
den URL (webbadress) som du fått fram enligt instruktionen ovan.
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Klicka sen på OK och publicera ändringarna som gjorts.
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