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Hej i SWEA-land!
I senaste numret av Webb-Inn tog vi upp flera tips för hur vi kan förbättra alla startsidors utseende. Hur har det gått? Har du
hunnit gå igenom alla aspekter vi presenterade här: webbansvariga.swea.org/documents/startsida-forbattring-20150206.pdf? En
snabb titt på några SWEA webbplatser avslöjar att flera widgets är fortfarande för höga. Det är viktigt att tänka på det varje gång
vi lägger till nya ”last post” widgets.
Nästa förbättringsfokus är hur vi kan få både sidor och inlägg bredare där så behövs. Instruktion till detta hittar ni här:
webbansvariga.swea.org/documents/startsida-forbattring-20150416.pdf. Vi diskuterar bildhantering, både vad det gäller bilder
som ligger i sliders och widgets (1-kolumns) samt de bilder som ligger i gallerier. Många bilder är för tunga, vilket innebär att det
tar lång tid för dem att ladda upp. Våra erfarenheter så långt visar att bilder till gallerier bör vara högst 1024 pixel i största
dimensionen.
Webbredaktionen möblerar om en del. Först välkomnar vi Cecilia Wettstam i sin ny roll som Webbredaktör / Information. Hon
kommer att dela webbredaktörtjänsten med Vicki, som nu kommer att fokusera framförallt på tekniska aspekter av SWEAs
elektroniska tjänster. Arbetsbeskrivningen för SWEAs webbredaktörer finns att läsa på webbredaktionens webbplats
(webbredaktionen.swea.org/2015/arbetsbeskrivning-webbredaktor/). Dessutom välkomnar vi två nya webbjournalister, Ninna
Burgman
och
Ylva
Gullaksen.
Du
kan
läsa
om
deras
bakgrund
på
webbredaktionens
webbplats
(webbredaktionen.swea.org/medarbetare-2/). Mi, Ninna, och Ylva kommer att dra in material från olika håll och ska hålla
webbplatser som Händer i SWEA-land uppdaterad med intressanta artiklar och informativa intervjuer. Om du har förslag på ett
ämne till en artikel eller en Swea som kan vara intressant att intervjua, skicka in förslaget via blanketten här:
swealand.swea.org/kontakt/
Webbredaktionen har flera viktiga projekt på gång som vi hoppas blir lanserade innan eller under sommaren.
•
Vi håller på med att sammanställa riktlinjer för annonsering på SWEAs webbplatser samt ge tekniska råd. Vi siktar på att
hålla några utbildningstillfällen under april och maj, samt diskussioner på webbansvarigas google-grupp.
•
Vi är mitt i processen av att sätta upp ett nytt system för SWEAs e-postadresser. Vi kommer att börja med alla swea.org epostadresser som finns idag under Earthlink. Vi diskuterar alternativ med styrelsen och ser fram emot att ha många nya
möjligheter när vi har lanserat.
•
Vi håller på med att utveckla en ny, gemensam medlemsblankett som ska användas av alla avdelningar. I stället för att
ligga på varje avdelnings webbplats kommer den nya att vara en centraliserad blankett som alla avdelningar ska länka till.
Vi kommer att använda Visual Form Builders e-postregler så att blanketten går till medlemsansvariga för aktuell avdelning.
Vi tror att det i längden kommer att förenkla processen av att uppdatera medlemsregistret med nya anmälningar.
•
Snart börjar vi med under-webbplatser som är lösenordsskyddade, d.v.s. inte bara enskilda sidor eller inlägg, som redan nu
fungerar, utan mera omfattande delar av själva webbplatsen. För att komma åt den skyddade webbplatsen måste en
medlem logga in på WordPress (med påföljden att vi kommer att utöka användning av de olika rollerna i WordPress).
Rivieran blir den första avdelningen att prova detta. Fungerar det bra så sätter vi igång med att etablera samma sak för
andra som också vill ha detta.
Vi ser fram emot att jobba vidare med er alla på alla förbättringar vi har på gång!
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