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        1.  Forord 

Bakgrunnen for dette dokumentet er at brukergruppen i Norsk Ubåtforening 

er av relativ høy alder slik at det kan oppstå hyppige avganger.  

Det er derfor ønskelig at vedlikeholdet av NUF nettsted kan overtas uten å 

søke utvendig ekspertise som vil være en kostbar affære. 

Da de administrative forholdene blir fordelt mellom flere personer i 

organisasjonen, er disse oppgavene separert gjennom en Administrasjon 

Meny. Operasjonsprosedyrer er inkludert i dette dokumentet. 

For oppbyggingen mot Internett se bildet under for visuell oppbygging: 

 

 

 

 

 

 



2. ADMINISTRASJON MENY 

Menyvalg: Medlemmer>Gå om bord>Åpne luke>Velkommen om bord>Admin 

 

 

 

3. Dokumentarkiv  

Alle NUF og MMU Utstein filer (dokumenter og bilder) som har blitt lagret på forskjellige PC-er 

gjennom tidene er nå samlet i et bibliotek på NUF nettsted. 

Da filene i biblioteket til NUF nettsted er konvertert til internettformat kan de kun leses på 

websiden. Der ligger det en egen leser for dokumenter og en for bilder som nåes ved å aktivere 

Menyvalg: Medlemmer>Åpne luke>Admin>NUF Dokumentarkiv.  

Du får dette valget: 

 

Legg inn Kontrollrom user og passord 

Når du trykker på knappen Se filer i biblioteket får du denne siden: 



(Trykker du Hjelp får du hjelpedokumentet du leser nå.) 

 

Skal du sjekke eller skrive ut et dokument velger du Add dokument da får du denne siden: 

 



Velg Upload document, du mottar denne siden hvor du kan søke opp dokumentet på navn (deler av tittel) 

via filter oppe i høyre hjørne:

 

Når du har valgt et dokument, i dette tilfelle et Word dokument, trykker du Select: 

Du får følgene side: 

 



Trykk Insert og motta følgende visning: 

 

Trykker du på dokumentsymbolet i nedre høyre kant (se rød pil) får du valgene som du ser over. 

Skal du bare lese dokumentet trekker du dokumentet nedover fra høyre nedtrekkssymbol. Dersom du 

trykker på Forhåndsvisning knappen oppe i høyre hjørne mottar du et mere lesevennlig format med 

samme muligheter.  



Skal du gjennvinne dokumentet til ordinær format velger du Last ned kopi i menyen over. Da får du lastet 

opp dokumentet på din egen PC i folderen Nedlastninger i orginal format. Skal du sende dokumentet 

videre velges normalt Skriv ut til PDF. 

En annen visningsmulighet er å velge er å velge Full skjerm (se pil) og gjøre samme valgene fra topp.

 

 

 

 

En Excel visning kan se slik ut: 

 

 

Eller slik ut etter å ha trykket Vis arbeidsbok i full størrelse nede i høyre hjørne. 



 

 

Excel-arket kan nå lagres på din harddisk ved å gå til Fil> Lagre som på dette skjermbildet. Du får da 2 

nedlastningsformater og velge i, ODS eller XLSX.  

Gå ut av ved å trykke X på Excel tittelen fanen oppe i venstre hjørne, eller gå helt ut ved å trykke på X 

oppe i høyre hjørne av PC-skjermen.  

Det greieste formatet å ha i Biblioteket er PDF. Det kan se slik ut: 

 

Best lesekvalitet får man ved å trykke Pop-out symbol oppe i høyre hjørne av dokumentet du ser. Her har 

man både lagre og utskrifts muligheter. Legg muse-kursor i det sorte feltet så ser du opsjonene. 



 

Dokumentet kan lagres tilbake på lokal PC i originalformat. (Forhåndsvisning er også en mulighet her).  

 

 

Skal du sjekke bilder velger du Media Library. Du mottar følgende visning:

 

Velg bilde og trykk Velg knapp og bildet fremkommer slik: 



 

 

 

Trykk Forhåndsvisning knapp oppe i høyre hjørne og motta bildet under: 

 



 

VIKTIG!!  Når du er ferdig med sjekk av dokumenter eller bilder så gå direkte ut av programmet 

(nettstedet) ved å aktivere X på fanen til venstre, eller X (Exit) øverst til høyre på skjermbildet. 

BENYTT SAMME METODE DERSOM DU FØLER AT DU HAR JUSTERT PÅ NOE SOM DU IKKE SKULLE GJØRE. 

Dette for ikke å bli hengende i konfigureringsmodus. Du blir forespurt om passord igjen neste gang du 

går inn på nettstedet. Det blir husket inntil du neste gang utfører Admin oppgaver. 

IKKE TRYKK PÅ OPPDATER! (Da må Webmaster varsles slik at oppdatering blir reversert). 

4. Regnskap  

NUF REGNSKAPSPROGRAM 
NUF regnskapsprogram er nå overført til lokalt Microsoft Access program og ligger 
på ansvarlig regnskapsfører sin PC. Bildet under viser Hovedmenyen i det lokale 
Regnskapsprogrammet vi nå bruker (Er ikke aktiverbart fra denne siden). 

 

 

Tilgang til alle regnskapsrapporter som er tilgjengelig fra NUF finner du ved å trykke 
på knappen på Administrasjonsmenyen på nettsiden vår hvor Regnskapsarkiv 
inngår. 

 



5. Bestillinger  

Ved aktivering av Bestillinger knappen på nettsiden Bestillinger, kommer man direkte inn i 

bestillingsslisten og kan fra denne se om nye bestillinger er kommet inn. De vil da ligge i toppen av listen, 

se skjermbilde under.   

 

Legg mus-kursor over symbolene til høyre for bestillingslinjen og se opsjonene. Det kan være smart og 

skrive ut bestillingen til PDF da den skal bekreftes med en Faktura (Voucher) som befinner seg på en 

annen programdel (Fakturering på Administrasjonssiden). Velg Edit (blyant) og motta: 

 



Her kan du skrive ut en kvittering til PDF og ha den klar når fakturaen skal settes opp. Også Pakkliste og 

forsendelses e-mail kan aktiveres her fra dette skjermbildet.  

Neste operasjon for a bekrefte bestillingen er å sende en Faktura  til kunden på e-mail med informasjon 

om at varen(e) vil bli sent når betaling har skjedd til NUF sin Bankkonto. Man starter med å overføre 

bestillingen(e) fra bestillinsprogrammet EasyChart  

 

6. Fakturering  

NUF regnskapsprogram er nå overført til lokalt Microsoft Access program og ligger på 

ansvarlig regnskapsfører sin PC. 

FAKTURERING-PROSEDYRER 
For å hente ut data fra bestilling programmet WP EasyCart kommer du inn til 
dette skjermbildet: 

 

Eksemplet viser at vi har valgt å eksportere Ordre 74 og 75. Når de er valgt 
trykkes Apply. Eksporten skjer da automatisk til din lokale PC (nettbrett) og 
legger seg under Nedlastninger (folder) Nå henter du opp ett nytt Excel ark og 
velger Data>Fra Tekst/CSV (Se rød pil) slik som på bildet under: 

https://www.norskubaatforening.org/wp-content/uploads/2021/05/WP-EasyChart.jpg


 
Du velger den aktuelle CSV (komma separert fil) fra Nedlastinger og kan 
eksempelvis motta Ordre 74 og 75 som under. Under innlastningen velger du 
Filopprinnelse = Unicode (UTF-80) på pop up vinduet du får under innlastningen. Da får du 
overført skandinaviske bokstaver. 

 
 
For å få riktig formatering bør celler som inneholder .00 erstattes med ett komma (,). 
Benytt Søk/Erstatt (Forstørrelsesglasset helt til høyre på verktøylinjen) Du kan også 
rette opp eventuelle skandinaviske bokstaver her men det kan også gjøres senere i 
Regnskapsprogrammet ved editering og kalkulasjoner. 
For importere dataene fra Excel arket inn i regnskapsprogrammet må det åpnes og 
man treffer denne menyen: 

https://www.norskubaatforening.org/wp-content/uploads/2021/05/Hente-CVS-fil.jpg
https://www.norskubaatforening.org/wp-content/uploads/2021/05/Slappen-Eksport.jpg


 
Velg Importere Ordredata og hent opp aktuell eksport fra Excel arket over som vist 
på bildet under: 

 
Etter at importen er utført finner du igjen dataene i Regnskapsprogrammet som vist 
her: 

https://www.norskubaatforening.org/wp-content/uploads/2021/05/Ordredata1.jpg
https://www.norskubaatforening.org/wp-content/uploads/2021/05/Import1.jpg


 
Informasjon om regnskapsprogrammet finner du lokalt hvor regnskapsprogrammet er 
installert. 

https://www.norskubaatforening.org/wp-content/uploads/2021/05/Vis-Ordrelinjer.jpg


Ved fakturering av Service-tjenester utføres følgende prosedyre:Hent opp aktuell Arbeidsordre fra 

Vedlikeholdsprogrammet til NUF som er et eksternt Access program

 

Her opprettes faktura i NUF Regnskap i dette tilfelle vil fakturaen gå til Marinemuseet. Fakturaen sendes 

til kunden på email. 

 

 

 

 

 

 



7. Søknader 

Ved aktivering av Søknadprogram knappen kommer man direkte inn i søknadslisten og kan fra 

denne se om nye søknader er kommet inn. De vil da ligge i toppen av listen, se skjermbilde 

under. 

 

Ved å dobbelklikke på teksten i kolonnen Ad Title i Application-listen, mottar man den spesifike 

søknaden som er skrevet inn på nettsiden til NUF. 

 

Herfra kan den printes ut og aksepteres (statusskifte) i feltene til høyre i bildet. Kommentarer til 

søknaden kan også skrives her. Forandreinger må oppdateres på Update knappen. Søkeren bør 

da motta status på sin søknad på mail snarest og er den akseptert medfølger 

betalingsopplysninger om medlemskapet. 

 

 

 



8. Kommentarer 

Ved aktivering av knappen Kommentarer kommer du rett inn i Kommentar listen og nyeste 

kommentar kommer øverst på listen. Se skjermbildet under.

 
Ved å legge kursor over Kommentaren får du flere valg du kan gjøre med kommentaren. 

 

Bildet viser en godkjent kommentar. Kun godkjente kommentarer blir synbare på nettsiden til 

NUF. 

Kommentarer til bestillinger i Slappkista skal ikke godkjennes da de kun er ment som opplysning 

vedrørende bestillingen, og ikke aktuelle for Forum kommentarer. 

HUSK OG GÅ HELT UT AV DETTE PROGRAMMET FØR DU GÅR INN PÅ NETTSIDEN IGJEN!                  

(Dette for og ikke henge igjen i konfigurering- modus ved normal nettsidebruk).          

 



9. Programrettelser 

Da de fleste åpenbare rettelsene dreier seg om skrivefeil eller skrive oppsett, blir du ført inn til 

alle sidene på NUF nettsted. Disse ligger normalt før søk listet alfabetisk, og man blar oppe eller 

nede i skjermbildet. Kan også søkes opp i søkefeltet oppe i høyre hjørne.

 
Når man kommer inn i en side som man skal gjøre en skriverettelse på, kan man gjøre rettelsen 

og så ta en Forhåndsvisning for å sjekke resultatet med knappen oppe i det høyre hjørnet. 

Eksempelvis på siden Test2 har du oppdaget skrivefeil på første linje som også har fått rød strek 

under ordet som er stavet feil. Til høyre i bildet finner du noen programmerings-justeringer som 

du bør unngå å røre for denne rettelsen.  

 

Skriv ordet riktig og kjør en Forhåndsvisning og sjekk at ingen sorte knapper fremkommer på 

siden. De må eventuelt fjernes. Gjøres ved trykke på knappen og velge Fjern Block fra menyen til 

høyre i knappefeltet (3 vertikal prikker) Når alt OK aktiveres Oppdater knappen og du går ut av 

programmet (X i høyre topp hjørne) når du ser at det er lagret. 



10. Konfigurering og Oppdateringer 

 

10a) Nyheter 

 

HJELPE-PROSEDYRE FOR NYHETER TRINN 1 

Du kommer først inn i en ny side som ser slik ut: 



 

Du legger inn en kort tittel som har relasjon til nyheten. Deretter skriver du noe ledetekst der det står 

«Start å skrive eller tast / for velge blokktype» før du eventuelt legger til et bilde ved hjelp av Blokk-

programmeringen. De forskjellige programmeringsblokkene fremkommer når du trykker på en liten sirkel 

med + inne i sirkelen, da får du frem et Blokk bibliotek. 

Nyheten kan jo da bygge seg opp med tekst og bilder og eventuelle dokumenter etc. etter hvert som du 

programmerer deg nedover i dokumentet ved hjelp av Programblokkene. En ferdig programmert enkel 

nyhet kan se slik ut oppe i første del av nyheten:

                             

Bildene du akter å bruke må du få inn på PC-en din i en folder i forkant av programmeringen av nyheten. 

Prøv å bruk JPG bildeformat med ikke for mange pixler.  Når du velger bilde-blokk som her ber blokken om 

at du laster ned bildet fra PC-en din og inn på nettsiden til NUF. Følg skjerm instruksjonene så faller det 

hele enkelt på plass. Slik kan du fortsette og programmere nyheten nedover på siden med tekst og bilder. 



Når du har ferdigprogrammert nyheten og Lagret/Oppdatert den, stepper du deg tilbake med pil oppe i 

venstre hjørne av skjermbildet til den siden hvor du aktiverte Trinn 1. Nå skal du aktivere Trinn 2 som har 

sin egen hjelpeprosedyre. 

HJELPE-PROSEDYRE FOR NYHETER TRINN 2 

Du kommer først inn i en overskriftsdokumentet til nyhetene som egentlig er en samling av vertikale sider 

og slik kan den se ut etter å ha justert den opp til toppen: 

 

Den nye Nyheten skal plasseres i toppen av den siste nyheten som i dette tilfellet var NUF 

spørreundersøkelsen. Stå på Nyheter tittel og tast Sideskift. Sett deretter inn sideskille fra Blokk-

biblioteket. Tast Sideskift igjen og motta neste skrift eller blokk mulighet. 



 

 

Velg så denne blokken fra Blokk-biblioteket  

Alternativ bruk «Media og tekst» blokk som du snur etter innsett. 

Du mottar: 

 

Velg  

 

Velg Overskrift og Bilde fra Blokk-biblioteket og motta som vist under: 

 

Skriv Overskriftsteksten i overskriftsfeltet og hent opp bildet du vil legge ved. Lag et linjeskift med blokken 

under overskriftsfeltet. 



 

Under dette bildet skal vi lage en knapp med Detaljer laget i Trinn 1. 

Velg knapp fra Blokk-biblioteket. 

 

Motta og juster knappen som vist under. 

 

Nå skal vi legge til Trinn 1 som URL i knappen. Trykk på lenkesymbolet under og motta:

 

Finn den riktige URL-en fra listen under og trykk på Send symbolet til høyre i URL-feltet. Nå er det tid for å 

sjekke det man har laget før du publiserer det. Trykk på Forhåndsvisning knappen oppe i høyre hjørnet av 

skjermbildet. Lukk denne fanen og trykk Oppdater dersom du er fornøyd. 



 

HUSK og gå rett ut via X oppe i høyre hjørnet av skjermbildet for å komme ut av program-modus. 

 

10b) Arrangementer 

 

 

 

 



HJELPE-PROSEDYRE FOR ARANGEMENTER TRINN 1 

Du kommer først inn i ny side som ser slik ut: 

 

Du legger inn en kort tittel som har relasjon til arrangementet. Deretter skriver du noe ledetekst der det 

står «Start å skrive eller tast / for velge blokktype» før du eventuelt legger til et bilde ved hjelp av Blokk-

programmeringen. De forskjellige programmeringsblokkene fremkommer når du trykker på en liten sirkel 

med + inne i sirkelen, da får du frem et Blokk bibliotek. 

Arrangement-siden kan jo da bygge seg opp med tekst og bilder og eventuelle dokumenter etc. etter 

hvert som du programmerer deg nedover i dokumentet ved hjelp av Programblokkene. Et ferdig 

programmert enkelt arrangement kan se slik ut: 

 

 



Slik vil da lenken se ut: 

 

Lenken inneholder en URL som går til hjemmesiden for påmelding som deltager til ISA konferansen 2021 i 

Karlskrona Sverige.  

Slik kan man bygge videre på siden med hjelp av Blokk-biblioteket. 

Oppdater den nye siden og returner til Trinn 2 siden for Arrangementer for å linke denne siden til en 

arrangement-overskrift i Trinn 2. 

HJELPE-PROSEDYRE FOR ARANGEMENTER TRINN 2 

Du kommer inn i denne siden på Trinn 2. 

 

Gå til øverste arrangement (i dette tilfelle GM) i det grå feltet og klikk slik at du mottar dette bildet: 



 

Her velger du Legg til foran og last ned bilde og motta neste bilde. 

 

Juster bilde-størrelse ved å dra den blå prikken til venstre med kursor og skriv deretter innhold etter å ha 

justert skrifttypen i høyre bilde-kolonne. 



 

Herfra velger vi lenken til Trinn 1 ved å aktivere lenkesymbolet fra menyen i feltet. 

 

Sluttproduktet ser da slik ut: 

 

Dersom du er fornøyd etter å ha kjørt Forhåndsvisning kan du oppdatere det med Oppdater knappen. 

 

HUSK å gå ut av programmet helt med X oppe i høyre skjermhjørnet før du sjekker ordinær nettside igjen. 

Dette for å koble seg ut fra konfigurerings-modus.  

 



10c) Kunngjøringer 

HJELPE-PROSEDYRE FOR NY KUNNGJØRING 

Du mottar et slik bilde ved oppstart av Ny Kunngjøring. 

 

Gå opp til Tittelfeltet Kunngjøringer: og trykk linjeskift. 

 

Velg enten kolonner eller bilde direkte, eller fyll 2 eller fler3 bilder i kolonnefeltet. Jeg velger 3 bilder i 3 

kolonner og Forhåndsvisning. 



 

Lukk den siste Fanen og aktiver knappen Oppdater dersom du er fornøyd med oppsettet ditt.  

HUSK og gå direkte ut etter oppdateringen gjennom X oppe i høyre skjermhjørnet. Dette for å gå ut av 

konfigurering-modus før man aktiverer den originale nettsiden igjen. 

 

11. Vedlikehold Utstein 

 

Under her kommer en liste over forfalte Arbeidsordrer som kan meldes ut (skrive historie på). Ellers får 

man en utlisting av Alle Arbeidsordrer og Historikk i systemet ved å operere de respektive knappene over. 



12. Oppdatering av Arbeidsordrer 

OPPDATERING AV ARBEIDSORDRER 

1. Etter vedlikehold av MMU Utstein skal jobber meldes ut av Vedlikehold systemet. Dette 
utføres online av vedlikeholds ansvarlig gjennom Vedlikehold siden på nettstedet til NUF. 

2. Når dette er utført må dataene overføres til Hovedprogrammet som er en Access 
Database. Dataene blir hentet ut fra WP kontrollrom listen som vist under og man velger 
knappen Last ned CSV for denne Listen. 

 

3.Eksporten legger seg automatisk til folderen Nedlastninger på PC-en og kan 
hentes derfra når man overfører det til et Excel ark. Dataene for Historikk (AO, 
Historie dato, Historie og Rapport av) føres manuelt inn til Hovedprogrammet 
gjennom utmeldingsprosedyren der. 

 

4. Når alle utmeldinger er registrert i Hovedprogrammet slettes de arbeidsordrer som 
er utmeldt online (se bildet i toppen). 

https://www.norskubaatforening.org/wp-content/uploads/2021/06/Vedlikehold1.jpg
https://www.norskubaatforening.org/wp-content/uploads/2021/06/Vedlikehold4.jpg


5. I forkant av neste patrulje hvor det forventes utmelding av nye Arbeidsordrer, må 
nye forfalte Arbeidsordrer overføres til Vedlikeholds programmet på websiden vår. 

Dette gjøres ved uthenting av Forfalte Arbeidsordrer fra Hovedprogrammet. 

 

6. Sett opp dato periode i filteret og motta gyldig forfallsliste. Eksporter listen til Excel. 

7. Gå tilbake til WP kontrollrom (se bildet i toppen) og velg Importer CSV-fil fra 
sidemenyen og motta følgende skjermbilde. 

 

8. Eksporter importeringsformat ved å trykke på knappen Hent tom CSV-fil . 
Formatet blir eksportert til folderen Nedlastninger på PC-en din. Importer formatet til 
et Excel ark og kopier inn gyldige kolonner fra Excel-arket du eksporterte til fra 
Hovedprogrammet i punkt 6. Kopier det utfylte Excel arket inn på et Google 
Regneark (via Gmail) og lagre denne. Last den så ned til en CSV fil som legger seg 
på Nedlastninger.. 

9. Importer CSV filen i punkt 8 til WP kontrollrom gjennom funksjonen som vist på 
bildet under. 

https://www.norskubaatforening.org/wp-content/uploads/2021/06/Vedlikehold5.jpg
https://www.norskubaatforening.org/wp-content/uploads/2021/06/Vedlikehold3.jpg


 

10. Dersom det blir noen problemer med importen kan den gjøres manuelt gjennom 
menyvalget på venstresiden Legg til deltagere. Da denne applikasjonen er primært 
ment for en deltager database, mens vi har benyttet den som en Arbeidsordre 
database, så se bort fra spesifiseringen som er gitt. Den lar seg ikke fjernes. (Se 
bilde under). 

 

Når operasjonen over ( punkt 1-10) er ferdig, sjekkes resultatet via nettstedet vårt.                       

 

 

 

 

 

https://www.norskubaatforening.org/wp-content/uploads/2021/06/Vedlikehold6.jpg
https://www.norskubaatforening.org/wp-content/uploads/2021/06/Vedlikehold2.jpg

