Att arbeta med tillägget
Elementor PRO i Wordpress
med Jacob Blomqvist

20190403 JB

Hemsidor för kursdeltagarna
Hemsida för kurstillfällena:

Adress till din övningshemsida

fornamn

www.pageline.se/__________________/______________________/admin

lösenord

Hemsida för eget experimenterande (eller bygga en egen hemsida):

Adress till din experimenthemsida

fornamn

www.pageline.se/_________________________/______________________/admin

Kurshemsidan
Arbetsmaterialet ligger på
http://www.pageline.se.
Klicka på Kursmaterial, WordPress Fortsättning och sedan
på För deltagare. Lösenordet är ______________________
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lösenord

Elementors sitekomponenter
Sidhuvud (header)

Sida (page)

Inläggssida (single)

Arkivsida (archive)

3 2 1

Sidfot (footer)
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Skapa en (bred) sida
1.
...

2.

4.

Standard gör ingenting,
Kanvas tar hela
fönsterytan i anspråk
(inget sidhuvud) och
Fullbredd utesluter
sidokolumner (men inte
sidhuvud), vilket är mest
praktiskt.
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3.

Skapa inlägg
Presentation på hemsidan
Single
Ebitatiis molupta tistis

1. Skapa nytt inlägg

Que doluptur sum acerias erum
cone mil incto omni ab ium velecto
berestent lab.

2. Ge Titel
5. Publicera

3. Tilldela Kategori

4. Ange Utvald Bild
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Skapa en sektion – och dela in den i kolumner
1.

2.

En sektion
skapas

3.

Fullbredd
Mest praktiskt:

4.

1.
2.
Högerklicka för meny

Högerklicka för meny
En (1) kolumn
Tre (3) kolumner
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Sträck sektion...
...och välj
Fullbredd...
...så fyller sidan hela
webbläsarytan.

Gå över till Panelen
(Dashboard)

Lägg till widget i kolumn
Visa widgetar

2.

1.

3.

Visa sidan
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Inställningar för en widget (exempel: Bild)

Under Innehåll hittar man objektets
grundläggande egenskaper, såsom storlek,
justering, bildtext och länk.

Under Stil hittar man objektets utsmyckningar,
till exempel genomskinlighet, rundade hörn och
annat.

Under Avancerat hittar man objektets
marginaler (både yttre och inre), låsning eller
skrollning till fönstret, samt fixering på skärmen
(Anpassad positionering).
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Vanliga widgetar
Inre sektion delar upp en kolumn i två
underkolumner

Rubrik lämplig att inleda en sida, eller en
text med. Lägg bara överst och centrera
(eller hur du vill ha den).

Bild ger utrymme för bild
Textredigerare som
liknar Wordpress
vanliga redigerare

Knapp för länk

Video lägger
till en länk till
Youtube (här
musikalen Chess)

Ett valbart Mellanrum, i höjdled

Avdelning lägger in en
gränslinje samt ett valbart
mellanrum

Google Maps – skriv bara in adressen,
så kommer kartan fram. Zooma till
lämplig storlek.

Ikon lägg till en symbol (ikon) som en sorts
rubrik eller avgränsare. Kan kopplas till en länk.
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Inlägg

Widgetar för att presentera inlägg
Inlägg väljs för att visa grupper av inlägg,
från enstaka och fler. Här finns gott om
inställningsmöjlighetern men viktigast är
Fråga (vilken eller vilka kategorier som ska
tillämpas) och antalet inlägg per rad samt
sida.

Portfölj

Portfölj är ett sätt att visa inlägg
men i annan form. För övrigt samma
grundinställningar som Inlägg.

EA Post Grid

EA Post Grid är ännu ett sätt att visa
inlägg (hör till tillägget Essential Addons
for Elementor).

EA Post Timeline

EA Post Timeline är, slutligen, även det
ett sätt att visa inlägg (hör till tillägget
Essential Addons for Elementor).
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Mallar i Elementor
Sida

Kolumn

Sektion

Vi ska bygga:
• Header
• Footer
• Single
• Archive

Header/
Footer

Vi bygger sedan sidor
utan att först skapa
mallar (direkt med
sektionen, kolumner och
funktioner: widgetar).

Single
Ebitatiis molupta tistis

Archive
Ebitatiis molupta tistis
Que doluptur sum
acerias erum cone
mil incto omni
ab ium velecto
berestent lab.

Temporest eate porenit
Que doluptur sum acerias erum
cone mil incto omni ab ium velecto
berestent lab.

Et aspernam sitam
volupiciande sit,
qui blamuscim
rescid et pel
maximaio.

Vidi adignim illoreri
Et aut etur sita sae
peri cuptur andae
idenem aut lautem
cullendignis evel
imusdan dipsume.

12345
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Elementor i översikt
Inläggens utformning styrs med...

Sidan byggs upp av sektioner
Sektionerna delas upp i kolumner
Kolumnerna kan fyllas med widgetar
Sektion
Kolumner
Widget

Singel-mall
Sidhuvud

Sida
För statiskt
innehåll

Inlägg
För dynamiskt
innehåll

Arkiv-mall
Innehåll/Layout

Stil

Avancerat

Sektion

Placering,
bredd, höjd

Bakgrund,
dekorbild ,
kantlinje

Marginaler,
animationer

Kolumner

Vertikalt,
horisontellt

Widget

Sidfot
(t ex adress)

Bild, text
(Några exempel)
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Mallar
• Sida
• Inlägg
• Singel
• Arkiv
• Sidhuvud
• Sidfot

