Skovlunde, 22. marts 2014 kl. 18:26

Foreningens referater, breve, billeder og dokumenter vil næsten altid
blive vist korrekt, uanset hvilken browser der benyttes, men i hjemmesidens menuer kan der
optræde mindre formateringsfejl, afhængigt af hvilken browser der anvendes.
Hjemmesiden er ikke optimeret for ”Smartphone”. Det vil ofte være nødvendigt at downloade
PDFfilerne og senere vælge dem i Smartphonens APP for download.
De danske tegn æ, Æ, ø, Ø, å og Å kan skabe forstyrrelser i filerne. Forstyrrelserne kan i nogen grad
minimeres ved at sikre at en APP som f. eks. Acrobat Reader er installeret på telefonen.
-----------------Information om filerne:
”Aktuelle dokumenter” på forsiden forsøges opdateret så de senest gældende dokumenter vises.
Generalforsamlingsreferater er kopieret fra foreningens protokoller.
Referaterne fra årene1965-1974 blev skrevet med pen og blæk, så nogle af håndskrifterne kan være
svære at læse. Derfor er disse referater også lagt op på siden som maskinskrevne afskrifter.
Emner med blå skrift henviser til filer som foreningen selv redigerer. Eventuelle fejl på disse sider
bedes rapporteret til foreningens mailadresse.
Emner med rød skrift er ”Link” til ekstern information og henviser til eksterne hjemmesider som
foreningen ikke kan redigere. Eventuelle fejl på disse sider bedes rettet til de pågældende ejere af
hjemmesiderne.
-----------------Hjemmesiden er opbygget med værktøjet Web Page Composer version 1.3.2, der stilles til rådighed
af One.com, og hjemmesider skabt med dette værktøj overholder ikke den såkaldte W3C standard.
(Hjemmesideadresser kan kontrolleres på adressen http://validator.w3.org/).
Billederne af kalkmalerierne i Melby kirke er hentet på www.stopogse.dk (Melby kirke).
Reproduktionen af L.A.Ring’s Melbymaleri fra 1901 er en affotografering.
Alle øvrige billeder er optaget med amatør-digitalkamera af John Tørnqvist.
For at kunne anvende besøgstælleren Chart.dk, er der i kildeteksten indsat følgende linier:
<!-- chart.dk unified trackercode - v1 -->
<script src="http://www.chart.dk/js/unified.asp"></script>
<script language="javascript">
track_visitor(147876, "");
</script>
<noscript>
<a href="http://www.chart.dk/ref.asp?id=147876" target="_blank">
<img src="http://cluster.chart.dk/chart.asp?id=147876" border="0" alt="Chart.dk">
</a>
</noscript>
<!-- chart.dk unified trackercode - v1 -->

Slut på indsatte kodelinier

Instruktion i hvordan Grundejerforeningen Ramsbjerggårds hjemmeside redigeres.
Filer lægges op på hjemmesiden med programmet FileZilla (client).
Programmet FileZilla er gratis og findes på internettet.

Vært: ftp.ramsbjerggaard.dk Brugernavn:ramsbjerggaard.dk Kodeord1: (Har foreningens
formand og kodeordet er kun til FileZilla filoverførsel) Port:21
Lyntilslut: Dette kan vælges når der har været logget ind på hjemmesiden.
I Lokalt sted vælges det directory hvor filen skal sendes til hjemmesiden er beliggende.
I Filnavn (under Fjernsted) vælges det directory hvor filen skal lægges op.
I Filnavn under Lokalt sted dobbeltklikkes på filen der skal sendes til hjemmesiden.
-----------Derefter åbnes hjemmesiden i Explorer med kommandoen:
http://www.one.com/

klik på
Kontrolpanel
Login

skriv:
john.skovlunde@gmail.com
I ruden under teksten Kontrolpanel
I ruden nedenunder skrives foreningens "Adgangskode" (Har foreningens formand og det er vort
kodeord 2 som kun gælder adgang til siden - altså ikke til Filezilla)

Klik nederst på siden på: Gå til den gamle File Manager og nedenstående kommer frem

Så kommer nedenstående frem

Klik i den lille menu på: click here
Så kommer foreningens filer frem

dobbeltklik på den side der skal redigeres (vor hovedside er: index.html)
Skriv en tekst hvor du vil have den.
Husk at linjeskift ikke laves med Enter men med Indsæt/linjeskift
Marker teksten
Vælg: Indsæt link til fil eller HTML dokument (Under ”indsæt link”)
Under Filtype vælg ”All files”
Klik på den fil du vil have link til
Klik på OK
Under skift farve vælges den farve du vil have.
Gem siden (under Filer vælges Gem)
Venlig hilsen
John Tørnqvist

