
Arena Nova



Innholdsfortegnelse

Arena Nova 3
Fokus-snarveier 3
Slik fungerer det-artikler 3
Nyhetsartikler 4
Arrangementsartikler 4
Filialartikler 4
FAQ-artikler 5
Bildehåndtering 5

Åpningstider 7
Legge til normale åpningstider i Google-kalenderen 7
Angi unntak i Google-kalenderen 7

Filial-spesifikk informasjon 9
Kategorier 9
Skape innhold 9

2



Arena Nova
For Arena-installasjoner som starter med versjon 4.0 er det mulig å bruke Arena Nova for en smart og konsistent
brukeropplevelse. Arena Nova aktiveres av Axiell. Den inkluderer flere elementer med tanke på funksjonalitet som kan brukes
sommaler, for eksempel fremhevede spoter, nyhetsartikler og arrangementsartikler. Følgende deler beskriver hvordan du
kan gjøre tilpasninger for å skreddersy nettstedet.

Fokus-snarveier
Fokus-snarveier er plassert øverst på startsiden for umiddelbart å fange brukerens oppmerksomhet og interesse. Du kan
velge å fremheve bestemte deler av bibliotekets aktiviteter eller sider på bibliotekets nettsted.

Følg trinnene nedenfor for å redigere en fokus-snarvei:

1. Gå til siden Home. Du finner klargjorte eksempler på fokus-snarveier.

2. Klikk på redigeringsikonet for artikkelen du vil oppdatere.

3. Endre overskriften til en tittel du ønsker å bruke.

4. Legg til 2–3 linjer med en fengende, beskrivende tekst.

5. Lim inn koblingen på destinasjonssiden – ideelt sett har du allerede denne siden åpen i en annen nettleserfane.

6. Velg et bilde fra Dokumenter og media eller last opp et nytt bilde fra datamaskinen din. Sørg for at bildet ikke har høy
oppløsning (tilpasset for utskrift) for å hindre at siden lastes inn sakte. Sørg for å angi en Alternativ tekst for
tilgjengeligheten.

7. Beroende på fargene og lysskarpheten på bildet, vil du kanskje tilpasse utseendet på teksten under Tekstfarge og
gradient. Du kan eksempelvis velge Hvit tekst / Svart gradient eller motsatt – bare prøv de ulike alternativene for å se
hvilke utseender som egner seg best for det valgte bildet.

8. Eventuelt vil du kanskje bruke en bakgrunnsfarge i stedet for et bilde. I så fall angir du RGB-koden for fargen du vil
bruke, i heksadesimalt format.

9. Klikk på Publiser og oppdater siden for å sjekke at fokus-snarveien din har blitt lagret og at artikkelen vises slik du
ønsker.

Du kan konfigurere rekkefølgen på artikler i fokus-snarveien ved å bruke Rekkefølge-feltet. 1 er det største bildet til venstre.
Sørg for ikke å angi den samme verdien for de ulike artiklene – da vil sorteringen gjøres basert på navnet på artikkelen i stedet,
verdien for rekkefølgen får ingen effekt.

Slik fungerer det-artikler
Slik fungerer det-artikler gir informasjon om bibliotektjenestene som biblioteket tilbyr.

Noen tjenester kan beskrives raskt og passer på et kort uten en kobling. Andre tjenester kan kreve en mer omfattende
beskrivelse – da foreligger det en kobling til en annen side med alle detaljer.

Følg trinnene nedenfor for å legge til en Slik fungerer det-artikkel:

1. Gå til siden med informasjonen om bibliotektjenestene.

2. Klikk på +-tegnet i ressursutgiveren.

3. Velg Slik fungerer det i listen.

4. Fyll inn en tittel, et sammendrag samt innhold. Hvis du bare har angitt et sammendrag og ikke noe innhold, vil det ikke
være noen kobling til fullsidevisningen av artikkelen.

5. Hvis du vil koble til en annen side fra Slik fungerer det-artikkelen, bruker du Kobling-feltet. Fyll inn etiketten til
koblingen under Koblingstekst.

6. Velg et bilde som skal vises i fullsidevisningen av artikkelen. Å bruke et bilde er valgfritt, men det forbedrer artikkelen
og brukeropplevelsen. Velg et bilde fra Dokumenter og media eller last opp et nytt bilde fra datamaskinen din. Sørg
for at bildet ikke har høy oppløsning (tilpasset for utskrift) for å hindre at siden lastes inn sakte. Sørg for å angi en
Alternativ tekst for tilgjengeligheten.
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7. Velg Vis side blant alternativene nederst – i dette tilfellet, Artikkelside.

8. Publiser artikkelen og oppdater siden for å se at artikkelen vises i listen.

Nyhetsartikler
Nyhetsartiklene kan beskrive eksempelvis nyheter og temaer i biblioteket. På startsiden finner du de siste artiklene fra
Nyheter-kategorien, med en kobling til fullsidevisningen av nyhetsartikkelen.

Følg trinnene nedenfor for å legge til en nyhetsartikkel:

1. Gå til siden Home.

2. Klikk på +-tegnet i ressursutgiveren for å se nyheter.

3. Velg Artikkel i listen.

4. Fyll inn en tittel, et sammendrag samt innhold. Sammendraget vises i nyhetslisten på startsiden.

5. Velg et bilde som skal vises i fullsidevisningen av artikkelen. Å bruke et bilde er valgfritt, men det forbedrer artikkelen
og brukeropplevelsen. Velg et bilde fra Dokumenter og media eller last opp et nytt bilde fra datamaskinen din. Sørg
for at bildet ikke har høy oppløsning (tilpasset for utskrift) for å hindre at siden lastes inn sakte. Sørg for å angi en
Alternativ tekst for tilgjengeligheten.

6. Velg Vis side blant alternativene nederst – i dette tilfellet, Artikkelside.

7. Publiser artikkelen og oppdater startsiden for å se at artikkelen vises i listen.

8. Klikk på artikkelen for å se at hele artikkelen vises i fullsidevisningen.

Arrangementsartikler
Arrangementsartikler brukes til å beskrive arrangementer ved biblioteket som besøkende kan ta del i, for eksempel
opplesinger, høytlesinger av barnebøker eller Internett-opplæring for eldre mennesker.

Arrangementer presenteres på startsiden (de seks neste arrangementene som skal skje) og på siden for arrangementer (alle
kommende arrangementer).

Følg trinnene nedenfor for å legge til en arrangementsartikkel:

1. Gå til siden for arrangementer.

2. Klikk på +-tegnet i ressursutgiveren for å se arrangementer.

3. Velg Arrangementer i listen.

4. Fyll inn en tittel for arrangementet.

5. Legg til en fengende og beskrivende tekst for arrangementet under Innhold.

6. Angi en startdato samt start- og sluttidspunkt. Hvis arrangementet varer i flere dager, legger du også til en sluttdato.

7. Fyll inn et sted og en adresse.

8. Velg et bilde fra Dokumenter og media eller last opp et nytt bilde fra datamaskinen din. Sørg for at bildet ikke har høy
oppløsning (tilpasset for utskrift) for å hindre at siden lastes inn sakte. Sørg for å angi en Alternativ tekst for
tilgjengeligheten.

9. Velg kategorier som sted eller målgruppe under Metadata.

10. Angi sluttdato for arrangementet som Utløpsdato under Planlegg.

11. Velg Vis side blant alternativene nederst – i dette tilfellet, Enkeltstående arrangement.

12. Publiser artikkelen og oppdater siden for arrangementer for å se at arrangementet vises i listen.

Filialartikler
Filialene som er del av biblioteks nettsted, er oppført på en side som typisk kalles Våre biblioteker. Du kan klikke på en filial for
å se en fullsidevisning av denne bestemte filialen.

Følg trinnene nedenfor for å legge til en ny filial:
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1. Gå til siden med listen over bibliotekfilialer.

2. Klikk på +-tegnet i ressursutgiveren for å se filialene for biblioteket.

3. Velg Filial.

4. Fyll inn en tittel – navnet på biblioteksfilialen.

5. Angi adresse, postnummer og by – denne informasjonen brukes til å vise bibliotekets plassering i Google Maps.

6. Angi en e-postadresse.

7. Velg et bilde fra Dokumenter og media eller last opp et nytt bilde fra datamaskinen din. Sørg for at bildet ikke har høy
oppløsning (tilpasset for utskrift) for å hindre at siden lastes inn sakte. Sørg for å angi en Alternativ tekst for
tilgjengeligheten.

8. Legg til en kortfattet, treffende beskrivelse av filialen. Teksten vises i en tekstboks, i fullsidevisningen av filialen.

9. Under åpningstider kan du koble til Google Calendar eller KIFI (kun Finland). Dersom man lar feltet Biblioteknavn
stå tomt, vil filialinformasjonen vises uten seksjonen for åpningstider.
Google Calendar: angi navnet på kalenderen for filialen, som Lagersberg bibliotek – Axiell konfigurerer tilkoblingen til
Google Calendar når det er på tide å aktivere nettstedet.
KIFI (kun Finland): Oppgi nøyaktig streng fra KIFI.

10. Velg Vis side blant alternativene nederst – i dette tilfellet, Filial.

11. Publiser artikkelen og oppdater siden for å se at filialen vises i listen.

12. Klikk på artikkelen for å se hvordan fullsidevisningen ser ut. Hvis du vil oppdatere beskrivelsen av filialen, går du bare
tilbake til listevisningen og klikker på Rediger for filialen.

FAQ-artikler
FAQ (Vanlige spørsmål) refererer til spørsmålene som besøkende ofte stiller biblioteket. FAQ-artikler kan brukes til å samle
disse spørsmålene på en side i et smart format, hvor spørsmål og svar vises på en sammenfattet og brukervennlig måte. For
spørsmål så vel som svar – det enkle er ofte det beste!

Følg trinnene nedenfor for å legge til en ny FAQ-artikkel:

1. Gå til FAQ-siden.

2. Klikk på +-tegnet i ressursutgiveren for å se Vanlige spørsmål.

3. Velg FAQ i listen.

4. Angi en tittel – spørsmålet.

5. Fyll ut svaret under FAQ – svar.

6. Publiser artikkelen og oppdater FAQ-siden for å se at spørsmålet og svaret vises i listen.

Bildehåndtering
Det er mange måter å optimere bruk av bilder på, men her er noen anbefalinger som pleier å fungere bra. Bildets midtpunkt
vises automatisk, noe som betyr at bildets høyde er mindre viktig.

For bakgrunnsbilder som fyller hele nettleservinduet anbefales det å bruke bilder i 16:9-format med en bredde på 1920
piksler, siden 1920 piksler er en vanlig skjermoppløsning.

Det er tilstrekkelig å bruke bilder i 4:3-format med en bredde på 800 piksler for fokus-snarveier og arrangementer.

Bilderessurser
«Et bilde er verdt mer enn tusen ord!» Bare se for deg hva en tekst kombinert med et bilde kan gjøre for nettstedet til
biblioteket ditt.

Hvis du ikke allerede har tilgang på flotte bilder, har du her noen eksempler på nettsteder hvor du kan finne gratis bilder å
bruke.

l Unsplash - unsplash.com

l Pixabay - pixabay.com

l Picjumbo - picjumbo.com
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Husk at det er god praksis å kreditere fotografen ved navn når du bruker bilder tatt av andre, ideelt gjøres dette ved slutten av
artikkelen eller ved siden av bildet hvis det brukes i en løpende tekst.

Bildene du finner på nettet kan være i høy oppløsning, og må da komprimeres for ikke å redusere ytelsen til nettstedet. Du kan
bruke et verktøy som Photoshop eller GIMP, eller gå til nettstedet nedenfor, for å raskt og enkelt endre størrelsen på et bilde:

l pinetools.com/resize-image
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Åpningstider
Åpningstidene vises på biblioteksiden for besøkende slik at de kan se åpningstidene for den inneværende uken. De kan også
navigere seg fremover for å se åpningstidene for de kommende ukene. Det finnes også en side som viser dagens
åpningstider for alle filialer. Biblioteket kan vise betjente åpningstider og åpningstider for Meråpent bibliotek.

Informasjonen som vises i åpningstidene, hentes fra bibliotekets Google-kalender eller KIFI (bare Finland).

Visning av åpningstider er inkludert i Arena-installasjoner med ArenaNova.

Legge til normale åpningstider i Google-kalenderen
De bibliotekansatte angir informasjon om åpningstidene i Google-kalenderen. Åpningstidene til hver filial angis som
forskjellige kalenderhendelser, der hver av dem bruker navnet på filialen som overskrift. Åpningstider for Meråpent bibliotek
registreres som separate kalenderhendelser med en tekst i beskrivelsesfeltet.

Start
1. Logg på Google med bibliotekets påloggingsinformasjon, og velg Kalender blant Google-appene øverst til høyre.

2. Eksisterende kalendere er oppført under Mine kalendere – kanskje det bare finnes én i ditt tilfelle – så sørg for at
bibliotekets kalender er merket av.

3. Klikk på Innstillinger og deling for kalenderen og merk av for Gjør offentlig.

Opprette en kalenderhendelse
4. Dobbeltklikk i kalenderen der du vil begynne å legge til åpningstider, for eksempel i dag.

5. Skriv inn navnet på filialen som tittelen øverst. Alle hendelser for denne filialen må gis samme tittel.

6. Definer når biblioteket (filialen) er åpen, for eksempel 10:00 til 20:00. Du trenger ikke endre dato.

7. Velg gjentakelse ved behov, for eksempel Hver ukedag (mandag til fredag) for gjentakende åpningstider. Husk å
angi en sluttdato for gjentakende hendelser.

8. Fortsett med å legge til normale åpningstider for alle dager biblioteket er åpent. Dager uten kalenderhendelser vil
vises som stengt i Arena-åpningstidene.

9. Deretter kan du legge til åpningstider for andre filialer, hvis biblioteket har mer enn én filial.

Meråpent bibliotek
Hvis biblioteket tilbyr åpningstider for Meråpent bibliotek, oppretter du en egen kalenderhendelse for filialen der du angir
åpningstidene og skriver inn tekst i beskrivelsesfeltet. Det er god praksis å skrive tekst som tydelig viser at dette er Meråpent
bibliotek-hendelsen, i tilfelle du må oppdatere den senere. Disse hendelsene vises på egne rader med åpningstidene
etterfulgt av teksten Meråpent bibliotek, og de normale åpningstidene vil bare vise tidene.

Merknad:
Kalenderhendelser med vanlige åpningstider og kalenderhendelser med åpningstider for Meråpent bibliotek kan ikke
overlappe – de må ha forskjellige åpningstider.
Eksempel: Hvis biblioteket er åpent mellom kl. 8 og 21, men noen timer er uten betjening, kan du angi 8–10 somMeråpent
bibliotek, 10–18 som normale åpningstider og 18–21 somMeråpent bibliotek.

Angi unntak i Google-kalenderen
Det kan hende at biblioteket er stengt enkelte dager, f.eks. nyttårsaften, eller har dager med uregelmessige åpningstider.

Stengte dager
1. Bla til den stengte dagen i kalenderen og klikk på åpningstidene for den dagen.

2. Velg Slett hendelse (søppelkurv-ikonet) og deretter Denne hendelsen.
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Uregelmessige åpningstider
1. Bla til dagen åpningstidene skal endres for og dobbeltklikk på denne hendelsen.

2. Endre tidspunktet som vises øverst, og klikk på Lagre. Ingenting annet skal endres.

3. Velg Denne hendelsen i dialogboksen som åpnes, og klikk på OK.

Fortsett med å gjøre det samme med andre dager når biblioteket er stengt eller avviker fra de normale åpningstidene.

Merknad:
Oversettelser for betjente åpningstider eller åpningstider for Meråpent bibliotek fungerer godt ved bruk av Google translate
for Arena-nettsiden, men ikke ved bruk av Språk-portleten.
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Filial-spesifikk informasjon
Biblioteket vil muligens vise spesifikk informasjon for filialene sine, for eksempel informasjon om åpningstider, arrangementer
på det spesifikke stedet eller tjenester som kun finnes akkurat der.

Kategorier
Den filial-spesifikke informasjonen filtreres ved hjelp av kategorier. En kombinasjon av kategorier for filialnavnet sammen med
kategorier for artikler resulterer i at informasjonen vises-

1. Sørg for at filialene kan velges som kategorier i Plassering (plasseringene som også brukes for arrangementer). Hvis
ikke, start ved å legge dem til.

2. Legg to kategorier til i Artikkelkategorier, for eksempel Nyheter – filial og Slik fungerer det – filial.

Skape innhold
Nyhetsartikler med filial-spesifikk informasjon

1. Velg Innhold/Nettinnhold i menyen til venstre.

2. Klikk på + nederst til høyre på skjermen.

3. Velg Artikkel-strukturen.

4. Opprett artikkelen med en tittel, introduksjon, bilde osv.

5. Sørg for at artikkelen er koblet til de riktige kategoriene. For nyhetsartikler, velg Nyheter – filial i Artikkelkategorier.
Velg nåværende filial i Plassering-kategorien.

6. Påse at artikkelen har riktig visningsside.

Slik fungerer det-artikkel med filial-spesifikk informasjon
1. Velg Innhold/Nettinnhold i menyen til venstre.

2. Klikk på + nederst til høyre på skjermen.

3. Velg Slik fungerer det-strukturen.

4. Opprett artikkelen med en tittel, introduksjon, bilde osv.

5. Sørg for at artikkelen er koblet til de riktige kategoriene. For Slik fungerer det-artikler, velg «Slik fungerer det – filial» i
Artikkelkategorier. Velg nåværende filial i Plassering-kategorien.

6. Påse at artikkelen har riktig visningsside.

Filialartikler
Sørg for at biblioteksinformasjonen er koblet til riktig filial i Plassering-kategorien. Når korrekt filial er linket til
biblioteksinformasjonsartikkelen, vil nyhetsartikler og Slik fungerer det-artiklene vises når brukeren klikker på filialen for å
finne ut mer.

Bibliotek-spesifikke arrangementer
1. Velg Innhold/Arrangement-administrasjon, og skap et nytt arrangement med riktig lokasjon for filial.

2. Legg til Arrangementer-portleten på /Filial-siden.
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