
HTML editoren 
 
Klik på knappen HTML Editor i menuen. 
Når du har adgang til flere moduler, skal du vælge, hvilket 
modul du vil gemme dit færdige materiale i. Klik OK for at 
komme videre. HTML editoren dukker op i arbejdsområdet. 
 
 

 
 
Vi vil lave en webside med en tabel, hvori der befinder sig et billede, en lyd og en video. 
Det er en god ide, at organisere indholdet på en webside i en tabel. Her kan du både dimensionere 
og placere indholdet i tabellens celler. 
 

Sådan indsætter du en tabel 

 
Klik på knappen Tabel  i værktøjslinjen for at oprette en tabel.  

 
I dialogboksen InsertTable bestemmer du, hvor mange rækker og kolonner, tabellen skal indeholde. 
Brug knapperne (- og +) til at reducere eller forøge antallet af rækker og kolonner. Klik på OK for 
at afslutte. 



 

Sådan indsætter du et billede 

 
Hvert modul har sit eget billedområde. Så starter du på et nyt modul, er billedlisten tom, og du skal 
først uploade dine billeder. Sørg for at billederne er i et komprimeret format (fx jpg) og har en 
reduceret størrelse. (Max 200 kb.) 
 
Bemærk! Alle billeder, du vil bruge, skal først 
uploades til serveren! 
 
Sæt skrivemarkøren, hvor du vil indsætte 
billedet. Klik på knappen Indsæt billede  i 
værktøjslinjen. 
 
I dialogboksen skal du klikke på knappen 
Upload for at uploade billeder. Billederne føjes 
til listen. 
 
Find dit billede i listen og klik på det for at 
indsætte det i HTML editoren. 
 
 
Tip! Du kan indsætte en linje over tabellen ved 
at stille skrivemarkøren til venstre for tabellen og 
taste Enter. 
 
 



Sådan indsætter du en lyd eller en video 

 
Fremgangsmåden for indsættelse af en lyd 
eller en video er stort set den samme. Sørg 
for, at den lydfil, du vil bruge, er i det 
komprimerede format mp3, og at videoen er 
avi, mov eller wmv. 
 
Sæt skrivemarkøren, hvor du vil indsætte 
lyden eller videoen. Klik på knappen 
MediaPlayer   i værktøjslinjen. 
 
Upload en lyd- eller videofil på samme måde 
som du gjorde ved billedet.  
 
Marker AutoStart, hvis du vil have, at mediet 
skal starte, så snart web-siden åbner. 
 
Klik på den lyd, du vil indsætte og derefter på 
Indsæt. 
 
Medieenheden dukker op i HTML-editoren. Du kan tilpasse den ved at klikke på den og trække i 
dens håndtag med musen. 
 
 

Upload siden 

 
Upload siden til serveren ved at 

klikke på knappen Upload . 
 
 
NB! Du kan få mere hjælp ved at 
klikke på  i editorens 
værktøjslinje. 


