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Galleri
Bilder ska hantera med tillägget ”Gallery”. Det ger enkelt skapande, visning och 
uppdatering.

 
Kortbeskrivning 
Översikt: Lite om tillägget samt länkar till hjälp.
Lägg till Galleri / Bilder: Skapa och lägga in bilder.
Hantera Galleri: Hantera bilder i ett galleri.
Hantera Albums: Hantera och skapa albums med gallerier.
Hantera Etiketer: Skapa märkning och märka bilder.
Galleri inställningar: Övergripande inställningar.
Andra alternativ: Fler övergripande inställningar.

Lägg till Galleri / Bilder 

Skriv in namn på galleriet fältet till vänster om ”Add Files” 



Galleri - 2016-06-18 16:25 / 2

Drag and dropp till fältet för Drag… eller skriv in adress till bild/bilder. Det ska en mapp 
med galleriets namn i WordPress. 
Vid inläggning av fler bilder till ett galleri väljs galleri med rullningslisten ”Create a new 
gallery”. Drag and dropp till fältet för Drag… eller skriv in adress till bild/bilder. 

Hantera Galleri 
Här listas de gallerier som finns, vid val vissas innehåll i galleri. 
Bilder kan förses med märkning, beskrivning  och sorteras mm. Se bild. 

Hantera Albums
Är en samling av gallerier, användbart om man samlar bilder eller skapa bildsida.

Nytt album/uppdatera
Arbetsgången liknar den som är för gallerier. Börja med fylla I namnet för det nya albumet. 
Arbetet görs i de tre fälten ”No album selectedt”, ”Select gallery” och ”Select album”
När du skapat/valt album byter fältet ”No album selectedt” namn till albumet som skapat/
valt. Drag and drop till fältet från fältet ”Select gallery”. Hur galleri i fältet ”Select gallery”, 
visas styrs av ”Show all, Maximize och Minimize”.
Hantera Etiketer
Med hjälp av märkning kan bilder som ligger i olika gallerier samlas i en visning. 
Hanteringen av märkningen visas i bild.
Vilka märkningar (Tags) som ska finnas skapas före uppladdning av bilder. Bra med en lista 
som kan kompletteras.
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Galleri-inställningar
Under den här fliken inställningarna för bildvisningen, det är många.
Börja med standardvärden, gör därefter anpassning till bildmaterialet.
Andra alternativ
Grundinställningar hittar du här.


