Wiki-manual
Opret dig som bruger:
Gå ind på http://www.wikispaces.com/ og vælg ”Sign In” i øverste højre hjørne.
Vælg derefter ”Join wikispaces now”.
Nu skal du vælge et brugernavn og et password samt angive din emailadresse. Det kan være en
god ide at vælge et brugernavn, man kan genkendes ud fra.
Afslut med at trykke ”Join”

Opret din første wiki
Gå ind på http://www.wikispaces.com/ og vælg ”Sign In” i øverste højre hjørne.
Log på med dine login-data og klik derefter ”Create a New Wiki”

Giv din wiki et passende navn og vælg ”protected (free)” i indstillingerne nedenfor.
Træf også et valg under ”Type” inden du afslutter med ”create”

Layout
Vælg ”Manage Wiki” øverst i wikien.
Klik herefter på ”look and feel”

Nu kan du ændre på layout

Du kan også lægge et logo ind. Et logo er et lille billede i jpg-format, som du har liggende et sted på
din maskine.

Undersider
Klik på ”New page” øverst i wikien

Du skal nu navngive den nyde underside og herefter trykke på ”create”

Ændringer i sidemenuen
Sidemenuen opdateres automatisk, når man opretter nye sider, men hvis man gerne vil bytte om
på rækkefælgen eller lignende kan det gøres vha. ”edit navigation”

Der fremkommer nu en menu, hvor man ved at vælge ”Link” får mulighed for at lægge sine
undersider ind. Slet først boksen ”Include Page List”, der indeholder den oprindelige rækkefølge af
siderne

Det er også muligt at lægge struktur på undersiderne med nummerering eller punktopsætning

Inviter brugere
Vælg ”Manage Wiki” øverst i wikien.
Klik herefter på ”Invite People”

Nu kan du invitere nye medlemmer ved at angive deres e-mail. Alle brugere kan ændre i wikien.
(Heldigvis kan man meget let genskabe tidligere versioner)

Læg tekst ind
Hvis du vil skrive noget på en af wikiens sider skal du først være logget på (ved ”Sign In”)
Tryk ”edit”, når du står på den pågældende side, og en menulinje fremkommer.

Tekstbehandlingsværktøjerne er i venstre side. Systemet kan være lidt ”uforudsigeligt” at arbejde
med, så det kan være en fordel at skrive i word og klippe det ind. (med ctrl-c og ctrl-v)

Læg billeder ind
Billeder skal være af typen jpg. Hvis du vil lægge billeder på wikiens sider, skal du først være logget
på (ved ”Sign In”)
Tryk ”edit”, når du står på den pågældende side, og en menulinje fremkommer.

Vælg ”File” og et vindue fremkommer.

Klik på ”Upload files” og udpeg billedet på din maskines drev.
Vælg herefter ”embed file” og dobbeltklik på den uploadede fil (i listen til venstre)

Læg vedhæftninger ind
Man kan vedhæfte stort set alle filtyper (word, pdf, powerpoint, filmklip,…). Filerne kommer til at
optræde som aktive links på siden.
Hvis du vil lægge noget ind på wikiens sider, skal du først være logget på (ved ”Sign In”)
Tryk ”edit”, når du står på den pågældende side, og en menulinje fremkommer.

Vælg ”File” og et vindue fremkommer.

Klik på ”Upload files” og udpeg billedet på din maskines drev.
Vælg herefter ”link to file” og dobbeltklik på den uploadede fil (i listen til venstre).

