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Webløft – nettverksmøte  
Fylkeshuset, 11.05.2017 

 

Neste webløftsamling, 31. august. Vi inviterer ekstern (Buskerud?) til å snakke om 
et tema. Aktuelle emner: Brukervennlighet / struktur og gjenfinning, sikkerhet, foto og 
fotoredigering 

Åpningstider på Google blir ikke oppdatert ved avvik (påske, sommer etc). Dette 
kan endres ved å melde fra til Google direkte, men fungerer ikke perfekt. Risiko for at 
du ikke klarer å endre tilbake når du vil det.  
 

Rombooking: Sandnes jobber med å finne en løsning for rombooking på nett.  
 

Innkjøp av småprogrammer (plugins) 

Gi beskjed til fylkesbiblioteket dersom dere vurderer å kjøpe inn et ekstra program. 
Dersom det er aktuell for flere, er det ofte rimeligere å kjøpe en flerbrukslisens med 
lang varighet.  

Vi minner om at vi allerede har kjøpt lisens til Elegant themes. Kontakt 

fylkesbiblioteket for å få brukernavn og passord.  

 

Prosedyre for å aktivere Artikkelbasen  

- Last inn WL Article Adopter (utvidelse/plug in)  
- Kontakt Buskerud for å få satt opp konto. Du får tilsendt brukernavn og passord 

som du legger inn i Article adopteren.   
- Key-koden som generes når du lagerer sendes til Buskerud,  

- Du får beskjed når du kan ta basen i bruk 

 

Tips om gratis programvare 

Gimp (avansert bilderedigeringsprogram, gratis – alternativ til photoshop),  

FastStone (enkelt program for å beskjære eller endre størrelsen på bilde – alternativ 
til paint) 

Instagram slider widget 

             

  

https://www.facebook.com/groups/252804468449202/
https://webloft.no/
https://www.facebook.com/groups/252804468449202/
https://www.elegantthemes.com/
https://webloft.no/70-wl-article-adopter/
https://www.gimp.org/
http://www.faststone.org/
https://nb.wordpress.org/plugins/instagram-slider-widget/
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