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Hej! Det är den här dagen vi har sett fram emot. Idag har
SWEAs nya Wordpress Multisite webbplats lanserats.

Arbetet	
  med	
  de	
  nya	
  webbplatserna	
  

MÅNADENS TIPS: Det blir uppehåll för SWEA
Internationals
styrelse,
kommittéer
och
webbredaktion 21/12 t o m 6/1. God Jul och
Gott Nytt År!

För besökare kommer den nya adressen till våra webbplatser
att vara i formatet gruppnamn.swea.org. Den som försöker
Skicka gärna in förslag på artiklar till våra
använda en gammal adress kommer att omdirigeras till den
webbjjournalister, webjournalist@swea.org
nya platsen. För varje avdelnings och kommittés webbplats
har vi definierat en eller flera omdirigeringar (t.ex. från swea.org/austin som nu går till austin.swea.org) så
besökaren kommer till rätt sida. Om en besökare försöker nå en sida som inte har någon omdirigering får vi en
rapport på nätverksnivån, som hjälper oss lägga till ytterligare sidor på listan som definerar alla omdirigeringar.
Om du vill föreslå omdirigeringar till webbredaktionen, skicka gärna en epost till oss på webIT@swea.org så att
vi kan lägga till i vår lista. (Vi behöver både den gamla och den nya adressen.)
Nu när lanseringen är klar får alla gå in och jobba vidare med sina webbplatser. Efter lanseringen försvinner
skyddslagrets inloggning. Nu blir det samma inloggning för att komma åt WordPress dashboard som tidigare,
men tillgång blir via adressen gruppnamn.swea.org/wp-admin istället för avdelningsnamn.swea.tipit.net/wpadmin.
Det är två viktiga problem som vi har kvar även vid lanseringen.
• Ett problem med översta menyn. Tipit har jobbat med det och löst problemet, samt lagt till en ny plugin
som ska hjälpa med meny backup.
•
Problemet med event plugin. Verktyget som vi använder hade granskats väldigt noga och enligt olika
forum var ett bra val med WordPress Multisite. Tyvärr lyckades SWEA upptäcka ett väsentligt problem som
har tagit tid att åtgärda. SWEAs konsultfirma har fåt kontakt med utvecklaren, som jobbar med att hitta en
lösning efter att till slut ha lyckats få samma problem att uppstå.

Gamla	
  TB-‐server	
  webbplatser	
  
För er som fortfarande har material kvar på TB-servern är den gamla webbplatsen kvar december ut. Lägg bara
till "gammal" framför adresserna du använt tidigare. Inloggning fungerar som tidigare via
gammal.swea.org/region och de vanliga inloggningsuppgifterna. Efter att vår gamla TB-server webbplats läggs
ner den 31 december kommer vi att kunna hämta sidor från en databaskopia vi fick av Tankbar för några
veckor sedan.
Tack så mycket för allt arbete ni har lagt ner på denna övergång. Det finns fortfarande arbete kvar, men de
svåraste delarna är nu bakom oss. Grattis!
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