
Kurs i bruk av turorientering.no

Lørdag 4. februar 2017



PROGRAM

11.00 Åpning – presentasjon

11.10 Gjennomgang av sidene på turorientering.no

- Klubbinformasjon på forsiden

- Utsalgssteder

- Områder

- (Kulturminner)

12.00 Lunsj

13.00 Administrering av sidene på turorientering.no

- Sette riktig sesonger

- Poster

- Turer

-Turpakker

Deltakerne jobber med eget opplegg for sin klubb

15.00 Avslutning
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Logg inn på turorientering.no
http://turorientering.no/admin/

Logg inn med 

brukernavn og passord
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Administrasjon av klubbens sider
(logg inn med brukernavn og passord)

Klikk på «Arrangører»
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Redigering av klubbens side

Klikk på klubbnavnet for å komme inn på redigeringssiden
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Administrasjon av klubbens forside 

Fyll inn i 

de ulike 

feltene

Her 

skriver 

dere inn 

teksten 

som vil 

vises på 

klubbens 

forsiden  

Klikk for å se hvordan det blir på siden
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Salg fra klubbens forside

Fyll ut disse feltene hvis

dere vil tilby salg av tur-

o-konvolutter fra 

klubbens forside på 

turorientering.no
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Legge til utsalgssteder

Klikk på «legg til nytt 

utsalgsted»

Klikk på utsalgssteder
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Utsalgssteder

Fyll ut navn på utsalgsstedet

Marker utsalgsstedet i kartet
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Legg til områder

Klikk på «Områder»
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Legg inn nytt område

Skriv inn navnet på området/kartet

Marker området i kartet

HUSK å lagre
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Sette riktig sesong

Klikk på «Sesonger»
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Legg inn sesong

Klikk på «Legg til ny sesong»
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Ny sesong

Kryss av om du vil 

kopiere data fra i fjor.

HUSK å lagre
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Publisere (aktivere)sesongen 

For å aktivere 

sesongen klikk 

på 2017

Kryss for ja. HUSK å lagre
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Poster

Klikk på poster

Klikk på legg til ny post
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Legg til ny post

Navn: Skriv inn nr på posten eks. 1

Skriv inn hvor mange poeng posten gir

Kode kommer opp automatisk. Denne kan overstyres

Maks alder fylles ut når det f.eks er barneposter

HUSK Å LAGRE
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Legg inn flere poster

Hvis du skal legge inn flere poster

kan du lagre ved å klikke på

«Lagre og legg til ny»
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Turer

Klikk på turer

Klikk på 

«Legg til ny tur»
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Lage ny tur 

Velg område

Klikk for riktig kategori

Navn på turen.

Eks. Grønn tur på Heia

Her setter du inn i hvilke

tidsrom turen skal være tilgjengelig

Huk av for publisert hvis du ønsker å

publisere turen med en gang du er ferdig med å legge inn data.

Marker hvor turen finnes i kartet
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Lage ny tur (fortsetter)

Kryss av for det som passer

Til bruk ved salg på nett:

Last opp en billedfil av kartet/turen

Hvis dere har laget et eget klippekort, kan dette lastes opp her.

Hvis ikke lages det et automatisk

Denne muligheten er IKKE tilgjengelig

Her skriver dere inn prisen på turen
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Lage nye tur (fortsetter)

Marker utsalgsted og klikk på pila under 

Klikk på hake for å få opp poster

Markèr den posten du vil bruke, HUSK å lagre

HUSK Å LAGRE

Når alt er klart, klikk

«Lagre og generer PDF»
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Legg til turpakke

Skriv inn navnet på pakken og prisen for pakken

Beskriv f. eks.hva pakken inneholder 

Marker de turene som skal være med i pakken, klikk på pilen for å føre over

HUSK å lagre!
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