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Sveriges Spelologfo rbunds hemsida 
www.speleo.se 

Skyddat innehåll, version 1.0 

Tillägg för skyddat innehåll 
Innehåll på webbplatsen speleo.se skyddas av tillägget User Access Manager, vilket jag bedömde ge 

önskad funktionalitet på det mest lättadministrerade sättet. 

I admingränssnittet är det inte mycket att tänka på, och i nuläget är det mesta redan konfigurerat. 
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Det finns endast två nivåer av skydd på hemsidan i nuläget, sådant som ska vara åtkomligt för alla 

sidans besökare och sådant material som är åtkomligt enbart för SSF-medlemmar. 

Nuvarande konfiguration innebär att alla SSF-medlemmar med automatik läggs till i den befintliga 

användargruppen SSF Medlemmar och att endast dessa har läs- och skrivrättigheter för skyddat 

material. 

Skapa skyddat inlägg 
Detta går till på exakt samma sätt som normalt, med tillägget att man markerar i den lilla rutan 

Access till höger om innehållet ska vara skyddat eller inte. Om rutan inte syns ligger den troligen 

längre ner i högerspalten, men den kan dras till ett mer åtkomligt läge högre upp i spalten och fästas 

där. 

 

Det fungerar på exakt samma sätt om man vill skydda Sidor, FAQ, Diskussionsforum och 

Forumämnen. 

Det ser ut att fungera likadant även för Evenemang, men det gör det inte, troligen beroende på en 

bug i Kalenderfunktionen.  
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Ladda upp skyddade media 
Om det finns behov av att publicera annat som enbart medlemmar skall ges åtkomst till så görs 

denna säkerhetsinställning då filer laddas upp på sidan. 

I ett första steg så laddas mediafilen upp genom att välja Media > Lägg till i menyn till vänster vilket 

öppnar uppladdningsrutan där man kan ange vilken fil som ska laddas upp. 

 

När uppladdningen är klar så måste man lägga till säkerhetsinställningen genom att redigera 

beskrivningen av det nedladdade dokumentet. Den funktionen är lätt åtkomlig då det efter 

nedladdning dyker upp en länk Redigera under nedladdningsrutan. 

 

Klicka på länken till det dokument som skall skyddas och du får en skärmbild som ser nästan likadan 

ut som för övrigt nyskapat innehåll. 
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Skriv in litet beskrivande information om dokumentet i rutan avsedd för detta. 

Markera därefter rutan SSF Medlemmar i rutan Access nere till höger och klicka på Uppdatera. Klart! 

Nu kan det skyddade dokumentet länkas in i menyer och på sidor utan risk för att obehöriga kommer 

åt det. 

Observera att det är länken Fil-URL i kolumnen till höger i formuläret som ska användas för åtkomst. 

Markera hela länken med hjälp av muspekaren och kopiera (Ctrl-V) den för att kunna infoga länken i 

ett senare moment. I exemplet ovan är en fullständig länk denna: 

http://www.speleo.se/wp-content/uploads/2013/07/SRT-beskrivnin-3.4.1.pdf 

Om denna länk matas in direkt på adressraden för din webbläsare när du inte är inloggad så skall 

följande meddelande visas: 
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