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Om denne brukerveiledningen  
Velkommen til denne brukerveiledningen for nettsteder som er bygget på Cornerstone-
plattformen. I denne veiledningen tar vi utgangspunkt i en side bygget på nettstedet 
http://www.churchwall.com. Selv om du har et nettsted med et annet utseende, så vil fortsatt 
Cornerstone-systemet være det samme. Når du har lest denne veiledningen skal du blant annet 
ha oppnådd en forståelse av hvordan man kan bygge opp ett nettsted med ulike moduler, 
hvordan man kan legge til og administrere brukertilganger, sette opp sider og moduler med ulik 
grad av tilgang for ulike brukere, samt kunne bruke de vanligste modulene i systemet. For all 
videre referanse til systemet, kommer vi til å bruke navnet som vi har gitt til den tekniske 
plattformen, nemlig Cornerstone. 
  

http://www.churchwall.com/
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Hvordan får jeg tilgang til Cornerstone? 
For å få brukertilgang til Cornerstone, må du først ha en bruker. Dette får du enten ved at en 
administrator oppretter en bruker for deg, eller du kan registrere din egen bruker på 
nettstedet http://www.churchwall.com. Når du har registrert din egen bruker selv, kan 
administrator av nettstedet du vil ha tilgang til invitere deg til å bli med som bruker av 
nettstedet. 

 
  

Figur 1 På nettstedet http://www.churchwall.com kan du opprette din egen bruker. 

http://www.churchwall.com/
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Pålogging 
Dersom du skal sette opp nettstedet, produsere 

artikler eller bruke andre funksjoner i 
Cornerstone, må du som regel være 
pålogget. Den som designer nettstedet kan 
bestemme om det skal ligge en påloggings-
boks på nettstedet, men uansett kan du ta 
opp snarveilinjen ved å holde inn ctrl-
knappen på tastaturet ditt samtidig som du 
flytter musepekeren ned til bunnen av 
nettleservinduet, og logge deg inn via den. 

 
  

 
 

 
Snarveilinjen 
Som nevnt i avsnittet over, kan du ta opp snarveilinjen ved å holde ctrl-knappen på tastaturet 
inne, samtidig som du flytter musepekeren ned til bunnen av nettleservinduet. Da vil linjen 
komme til syne. 

 
Helt til venstre i snarveilinjen står det navnet på den brukeren 
som er innlogget. Om du klikker på denne vil du finne blant 
annet snarvei for å endre kontoinformasjon.  
 
Dersom du vil endre passord, laste opp profilbilde eller 
personalia, så kan du trykke på My account. 
 
Hvis du vil bli venner med andre som bruker Cornerstone, trykk 
på  My friends. 

Snarveier: Skifte modus 

I midten av snarveilinjen finner du 
en rekke forskjellige ikoner. Lengst 
til venstre av disse finner du et ikon 
med tre grå bokser inni. Dette er 
ikonet man bruker for å gå inn og ut 
av designmodus. I designmodus 
finner man en rekke valg for å 
bygge og konfigurere nettstedet. 

Hvordan man bruker designmodus kan du lese om senere i denne veiledningen. 
 

Snarveier: Skru av og på hjørnesteinen 
Både når man er logget inn i designmodus og livemodus, vil man få opp 
hjørnesteinen (den blå firkanten) om man holder musen over innhold som 
man har brukerrettigheter til å endre. Hvis man ikke skal produsere innhold, 
kan det være greit å skru av hjørnesteinen. Dette kan du gjøre ved å trykke 
på hjørnesteinen i snarveilinjen. Hvis den er blå, betyr det at den er på, 
mens den vil være grå dersom den er deaktivert. Hva hjørnesteinen er og 

                    Figur 2 Logg deg på ved     

                    hjelp av en påloggings-      
               boks eller snarveilinjen. Når     
       du er logget inn vil navnet ditt stå 
nederst til venstre i snarveilinjen. 

 Ta opp snarveilinjen: Hold inne ctrl og 
flytt musepekeren til bunn av nettleseren. 
 
 

Figur 3 Personlige valg 

Figur 4 Modulsnarveier 
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hvordan den kan brukes kan du lese mer i avsnittet om hjørnesteinen. 
 

Snarveier: Gruppe 
Det neste ikonet du finner i snarveilinjen er gruppeikonet. Alt innhold i 
Cornerstone er knyttet til grupper. En gruppe kan bestå av en eller flere 
moduler (som f. eks. en nettsidemodul eller en dokumentmodul). Disse 
gruppene er tilknyttet brukere, og disse brukerene er tilknyttet ulike roller 
av tilgang. Les mer om administrasjon av grupper i avsnittet om grupper. 

 
 
 
 
 

Snarveier: Nettsted 
I det trefargede ikonet finner du innstillinger og informasjon for nettstedet. 
Under Settings kan du blant annet endre tema for nettstedet. I statistics 
finner du bruksstatistikk for alle sidene. 

 
 
 
 

Snarveier: Installerte 
moduler 
De andre ikonene du finner i snarveilinjen 
viser snarveier til installerte moduler, så 
antallet ikoner du har her, kommer helt 
an på hva du har installert. Det som er 

felles for de, er at de inneholder relevante valg for modulen, som å opprette en ny artikkel, 
legge til et bilde eller lage en ny avstemming. 
 
 

  

Figur 5 Modulsnarveier 
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Hvordan bygge et nettsted 
Nå som du har lært hvordan du skal logge deg inn i systemet og hvordan du skifter mellom live- 
og designmodus, er vi klare til å se på hvordan man bygger opp et helt nettsted med 
Cornerstone. Det første vi må gjøre da er å klikke oss inn i designmodus i snarveilinjen. 

 

 
Figur 6 - Når du er i designmodus vil alle soner markeres med et omriss og du vil ha en svevende verktøyboks på 

siden. 

I designmodus ser nettstedet litt annerledes ut enn det gjør I livemodus. La oss gå ut i fra at 
nettstedet er tomt, slik som på bildet over. Det første man kan merke seg er den store blå 
boksen som svever rundt på siden. Dette er verktøyboksen. Det andre er at en rekke områder 
markeres med et stiplet omriss. Dette kalles for soner, og er områder hvor man kan plassere 
innhold. Antallet soner og plasseringen av de bestemmes av hvilket tema siden bruker. La oss 
først se på hvordan verktøyboksen fungerer. 

Verktøyboksen (toolbox) 
 Modules – legg til/fjern moduler 

 Menu Tree – sideoversikt 

 Page properties – sideoppsett 
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Modules 

I fanen med moduler finner du en oversikt over alle 
moduler som er installert. Navnet du har gitt på modulen 
står først, og typen modul i parantes (eksempelvis Jon-
Yngves blogg (blog)). 
 

 
 
 

 

Modulvisninger 
En visning er en funksjonalitet en modul byr på for å gjøre ulike 
ting. La oss ta artikkelmodulen som et eksempel. Der finner du 
en visning for å vise en enkeltartikkel. 

 

Toolbox: Menu tree 
Fane nr 2 heter "Menu tree", og viser alle nettsidene på gjeldende domene. Det er enkelt å 
sette tidssperrer på en side - i flere forskjellige perioder framover i tid. I tillegg kan det settes 
slike sperrer på den enkelte modulvisning som er en del av en side slik at, selv om siden vises, 
så kan det være elementer som kun vil vises på gitte tidspunkter. 
 

 
 
I menytreet kan man opprette, skjule/vise og slette sider. Trykk på pluss for å opprette en ny 
side under den siden plusstegnet er på. Trykk på øyet for å skjule eller vise siden, og på X for å 
fjerne siden fullstendig.  

 

Toolbox: Page properties 
På fane nr tre vises de viktigste egenskapene ved den siden man nå står på. Dette igjen er delt 
inn i fire under-faner: 

Når du har valgt en modul i listen, 
vil de forskjellige alternativene 
modulen har å by på komme til 
syne. Som artikkelmodulen i bildet 
til venstre, kan du f. eks. vise en 
enkeltartikkel, en artikkelliste 
eller en featureartikkel. For å gå 
videre er det lurt å se litt 
nærmere på konseptet med 

modulvisninger. 

Figur 7 Liste over installerte moduler 

Figur 8 Hver modul har en rekke med visninger som kan plasseres rundt 

i de ulike sonene på nettstedet 

 

Figur 9 Vis en enkelt artikkel 
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Main 

 
Siden har et navn og en alias. Aliasen benyttes for å få svært pene nettadresser uten tall-id'er 
og session-koder - dvs at de blir korte, logiske og lesbare. For hver side velger man også en 
theme template som styrer utseendet på hele siden. 
 

Position 

 
Med position kan du bestemme plasseringen til siden i sidetreet ditt. Parent er den 
overliggende siden, mens before og after er om du skal plassere siden før eller etter en annen 
side.  

Page type 

 
I page type bestemmer du hva slags side den valgte siden skal være. 
Vi har en del forskjellige sidetyper som gir stor fleksibilitet: 
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Time limits 

 
På time limits kan du stille inn om en side skal være synlig fra og til en hvis dato, og hvis du har 
flere roller, kan du også bestemme hvilke av disse rollene disse innstillingene skal gjelde for. 
På den måten kan du bestemme at rollen ”medarbeider” for eksempel skal få se innholdet fra 
01. desember, mens rollen ”guest” (de som besøker nettstedet uten å være logget inn), skal se 
innholdet fra 15. desember.  
 
 

  

 
Malside 

 Malside som har like stor tilpasningsgrad som en 
vanlig side, men som ikke er koblet mot 
innhold. 

 
Normal side 

 Vanlig side som kan tilpasses nesten uten 
grenser, og som viser faktisk innhold. 

 
 
Side som benytter seg av en mal 

 Side som benytter malside. Her kobles en 
malside med et faktisk objekt - f.eks. en 
artikkel eller en artikkelliste 

 
Side som lenker til et annet sted 

 Hopp til side: her hopper man til en annen side - 
enten intern eller ekstern 

 
Side som viser innholdet til en annen side 

 Vis innhold fra en annen side: her vises innhold 
fra en annen side i hierarkiet, og det er også 
mulig å velge at de underliggende sidene skal 
kopieres med dynamisk. 
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Oppdeling av siden i soner/zones 
Når man er i design-modus vil sidens soner vises med en stiplet linje rundt. I det følgende 
eksempelet kan du se 5 soner, og to av dem har innhold (menyen, samt et bilde): 

 
 

Å plassere et module view 
En side konfigureres ved at module views dras fra toolbox og slippes oppå sin sone. Dernest kan 
man dra og slippe module views internt i en sone for å få de i den rekkefølgen man måtte 
ønske. 

Å stille inn et module view 
Dra musa over module viewet og trykk på Cornerstone-knappen: 
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Trykk dernest på Properties, og følgende dialog kommer opp som vil variere mellom hvert 
enkelt module view. Noen har til og med avanserte innstillinger her som man kan velge å skru 
på for ekstra detaljert kontroll: 
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Eksempel: hvordan lage en malside 
I dette avsnittet skal vi se på hvordan man lager en malside av type artikkel-liste, som andre 
sider på nettstedet kan benytte seg av når de skal vise innhold. Fordelen med dette er at man 
kun gjør oppsettet i malsiden, i motsetning til å plassere ett og ett view på hver enkelt side. 
 

Sette page type til ”template” 

 
Det første vi må gjøre er å opprette en ny side og sette den til å være av type ”template”. 
 

Drag n’ drop 
Det neste vi gjør, er å trykke på flippen med 
moduler i toolbox. Der finner vi frem til 
artikkelmodulen i listen over moduler. 
 
Så trekker vi ”article list”-ikonet over fra 
toolbox og slipper det oppå den sonen som 
vi ønsker å plassere det i. 
 

Sette opp viewet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når viewet er riktig plassert, vil det dukke opp et stiplet rutenett, som viser at det ligger en 
modulvisning der. Tittelen på visningen står i uthevet skrift. Se avsnittet for å stille inn et 
modul view for hvordan man setter opp en visning. Husk å markere både visningen og sleve 
malsiden som synlig før du skal bruke den, ellers vil den ikke vises i live-modus.  
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Cornerstones Live-modus: å bruke nettstedet 
 
I livemodus er det koblet redigeringsfunksjonalitet opp mot det å bevege musepekeren over 
informasjon ute i skjermbildet. Det kan f.eks. være et bilde eller en artikkel. Dersom man er 
pålogget og har rettigheter til det, vil da disse bli markert, og man får en diskret Cornerstone-
logo som man kan trykke på for å få opp en meny som er relevant for å endre det objektet som 
man peker på. Så dersom du f.eks. ser en skrivefeil i en artikkel mens du navigerer deg rundt 
på nettstedet, så kan du endre det der og da. Du kan se dette gjennom eksempler på neste 
side. 
 

Eksempel: artikkelvisning og endring 
 
La oss si at du har en artikkel som du har lyst til å endre. Først går du til artikkelen på selve 
nettstedet, og i dette tilfelle bruker vi http://torvill.churchwall.com/mymusic/ 
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Så beveger du musepekeren over artikkelen slik at artikkelen blir markert (tynn blå linje 
rundt), og du får opp en diskret Cornerstone-logo oppe til venstre. Klikk på den og velg "Edit 
article": 
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Da kommer du til dette skjermbildet hvor det bare er å endre i vei, lagre, og så er du ferdig: 
 

 



Side 17 av 19 
 

Skulle du ha behov for et større vindu for hovedteksten, så har teksteditoren en egen 
fullskjermsmodus som følger: 
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Eksempel: bildevisning og endring 
 
La oss si at du surfer rundt på nettstedet, og så vil du endre litt på et utsnitt på et bilde du har 
lagt opp. Her bruker vi siden på http://torvill.churchwall.com/aboutme/ som eksempel: 
 

 
 
Beveg musepekeren over bildet slik aten diskret Cornerstone-logo dukker opp oppe til venstre. 
Trykk på den, og trykk dernest på Edit image i menyen som kommer opp. 
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Du ender  da opp i et bilderedigeringsmodus hvor du enkelt kan markere visuelt hvilket utsnitt 
du vil ha. Systemet tar alltid utgangspunkt i det originalt opplastede bildet, så du kan aldri 
ødelegge noe permanent. 

 
 
Når du har trykket Save & exit havner du tilbake til det opprinnelige skjermbildet hvor 
bildeutsnittet er oppdatert: 

 


