
ArenaGo



Innehållsförteckning

ArenaGo 3
Startsida 3
URL till sökresultatsidan för artiklar 3
Katalogpostsida 3
Inspiration 3
Barn 4
Vi erbjuder 4
Öppet & Kontakt 4
Mina sidor 5
Fler tips 5

2



ArenaGo
ArenaGo är en komplett installation av Arena med fördefinierad struktur av innehåll och layout. I samband med installationen
besvarar biblioteket ett enkelt frågeformulär som skickas till ansvarig hos Axiell Sverige, som i sin tur anpassar informationen i
ArenaGo och publicerar sajten.

Denna sida beskriver innehållet i ArenaGo . För mer detaljerad information rörande funktionaliteten ber vi dig konsultera
Arenas hjälpsida.

Systemkrav för ArenaGo : senaste versionen av Firefox, Chrome eller Safari och minst version 9 av Internet Explorer.

ArenaGo omfattar sju huvudmenyalternativ: Startsida, Inspiration, Barn, Ungdom, Vi erbjuder, Öppet & Kontakt och Mina
sidor.

Funktionerna omfattar söklistor, katalogpostsidor och sidor för mer specifika sökningar. På varje sida finns en
inloggningsfunktion, möjlighet att ändra språk, gå till huvudmenyn samt söka och läsa text.

Startsida
Startsidan består av följande:

l Bildspel (Artiklar: Visa artikel)

l Välkomsttext (Artiklar: Visa artikel)

l Lista med rekommenderad läsning (Dynamisk lista)

l Lista med de senaste betygsatta titlarna (Topplista)

l Populära taggar (Taggar: Taggmoln)

l Samt basfunktioner

URL till sökresultatsidan för artiklar
Sökresultatsidan består av följande:

l Sökresultatlista med 10 träffar (Sökresultat)

l Sökfasetter som gör det möjligt att filtrera sökresultaten (Sökfasetter)

l Länkar till externa tjänster (Dynamiska länkar)

l Taggmoln som visar taggar (Taggar: Taggmoln)

l Samt basfunktioner

Katalogpostsida
Katalogpostsidan består av följande:

l Information om katalogpost (Katalogpost)

l Fler titlar av samma upphovsperson (Dynamisk lista)

l Liknande titlar baserat på ämnesord (Dynamisk lista)

l Sökfasetter för vidare sökning efter ämne eller upphovsperson (Sökfasetter)

l Länkar till externa tjänster (Dynamiska länkar)

l Taggar (Taggar: Taggmoln)

Inspiration
Inspiration-sidan består av följande:

l Listor som uppdateras automatiskt:

l Senast betygsatta (Topplista)
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l Senast recenserade (Topplista)

l Dessutom finns fem undermenyalternativ.

l Varje sida består även av fyra listor.

Barn
Barn-sidan består av följande:

l Listor som uppdateras automatiskt.

l Dessutom finns fem undermenyalternativ.

l Varje sida består även av fyra listor

Innehållet som visas omfattar bokomslag, titel och upphovsperson.

l Funktioner

l Navigation

l Listor (Dynamisk lista)

Vi erbjuder
Vi erbjuder-sidan består av följande:

l Navigation

l Skaffa lånekort (Detta styrs av bibliotekshanteringssystemet och är eventuellt inte tillgängligt i alla ArenaGo -
inställningar)

l Specifika artiklar relaterade till erbjudanden (Artiklar: Visa artikel)

Sidorna har följande undermenyer:

l Skaffa lånekort

l Undermeny 1 – undermeny 10

Öppet & Kontakt
Öppet & Kontakt-sidan består av följande:

l Navigation

l Öppettider och kontaktinformation (Artiklar: Visa artikel)

l Kontakta biblioteket (formulär)

l Inköpsförslag (formulär)

l Fjärrlån (formulär)

l Lista med taggar biblinfo

På denna sida sorteras artiklarna stigande efter fältet titel – från A till Ö 1–10. Använd detta för att strukturera ordningsföljden
för biblioteken i din lista.

Redigera biblioteksinformation
Om du loggar in från olika platser:

1. Logga in som Liferay-administratör.

2. Gå till sidan Öppet & Kontakt.

3. Klicka på Lägg till.

4. Välj mallen structureLibraryinfo.

5. Döp artikeln.

6. Gå till Biblioteksfoton och klicka på Välj.

7. Klicka på mappen Biblioteksfoton.
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8. Välj ett foto av biblioteket och lägg till det.

9. Fyll i övrig information som du vill visa på sidan.

10. Klicka på Publicera.

Bibliotekssida – denna behövs om biblioteket består av flera enheter. Varje enhet listas här och har en kopia av mallen
structureLibraryInfo-extended.

Personal – denna sida innehåller en lista med anställda. Det finns en mall: structurePersonnel. Alla artiklar här kategoriseras
med taggen lib-staff sorterade efter artiklarnas titlar i stigande ordning.

Mina sidor
Mina sidor-sidan består av följande:

l Mina lån: Information om de lån som låntagaren har hemma

l Mina reservationer: Information om reserverad media och avgifter

l Mina avgifter: Aktuell total skuld

l Mina uppgifter: Användarnamn, adress, lånekort och pinkod

l Mina sparade sökningar: Sökningar som låntagaren sparat genom att klicka på ikonen

l Mina meddelanden: Alla typer av meddelanden från biblioteket

l Mina recensioner: Alla typer av recensioner eller betyg som låntagaren har gett

Tilläggsfunktion:

l Navigation

l Artiklar: Visa artikel

Fler tips
Justera bilder och text
Anmärkning:
En bild måste vara 1120 pixlar bred för att fylla en rad. En bild måste vara 960 pixlar bred för att fylla en kolumn.

1. Klicka på bilden i redigeraren och välj bildverktyget.

2. Klicka på Utseende.

3. Välj Justering Ej-inställd.

4. Ta bort alla värden i Mått.

5. Ändra CSS-klassifikation till värde.

6. För att justera: skriv imgLeft eller imgRight i fältet.

Horisontella dynamiska listor
1. Kopiera mallsidan mall dynamisk lista.

2. För att ändra en lista från vertikalt till horisontellt läge: Avmarkera rutan Redigera kontroller.

LiferayLiferay-inställningar (grafisk visning)

Portletinställningar: Visa ram: ja

Avancerade stilalternativ: Ange din anpassade CSS-klassifikation: horizontal-list

Gruppera horisontella listor
Ange din anpassade CSS-klassifikation:

x=gruppens nummer

y=listans nummer

horizontal-list list-group-x list y
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Exempel:
En lista med vinnare av August-priset och Nobel-priset samt tips

August-prisvinnare CSS: horizontal-list list-group-1 list 1

Nobel-prisvinnare CSS: horizontal-list list-group-1 list 2

Tips CSS: horizontal-list list-group-1 list 3
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