
Block i Episerver 

Bildpuff med text 
Används som en länk när man vill lyfta fram något som ska 
synas och väcka intresse genom en bild, rubrik och text. 

 
 

 

Text med Piktogram  
Används som en länk, blir mer visuell än en vanlig textlänk. 

 
 

 

Radbryt 
Ger möjlighet att lägga in en tom rad som separerar block som ska ligga ovanpå varandra. 

 

 

Länklista  
Skapar en lista med länkar till sidor, dokument, 
externa länkar. 

 
 

 

Sidlistning  
Skapar en lista med länkar till sidor. 
Visar rubriken, ingressen och listbilden 
från sidan.  

 
 

 



Personlistning  
Skapar en lista med personer som finns 
med i universitetets katalogtjänst. Använd 
ORU-id eller organisationskod. Kan inte 
visas mindre än helbredd. 

 
 

 

Central och lokal nyhetslista  
Skapar en nyhetslista som visar nyhetssidor. 
Rubrik, ingress och listbild visas. Centrala 
nyheter kan delas till lokala nyhetslistor. 

 
 

 

Central och lokal kalender  
Skapar en kalender som visar 
kalenderhändelser. Rubrik, ingress, datum, 
tid och plats visas. Centrala 
kalenderhändelser kan delas till lokala 
kalendrar. 

 
 

 
Block med iCalendar-länk 
Skapar en länk till en iCalender-fil som gör 
att användaren kan spara händelsen i sin 
kalender. 

 

 

 



Editor  
Fungerar som ett extra 
brödtextfält. 

 
 

 

 

Bild i editor  
Ger möjlighet att lägga in en bild med 
bildtext i brödtextfältet. Kan höger- eller 
vänsterställas och storleksjusteras. 

 
 

 

Bild med utfällbar text  
Ger möjlighet att dölja brödtexten som 
kommer fram när man klickar på ingressen 
eller bilden.  

 
 

 

Flikvisningsblock  
Ger möjlighet att skapa en sida med flikar 
för olika innehåll.  

 
 

 



Videoblock och videopuff med text  
Ger möjlighet att visa en eller flera filmer på 
en sida. Själva sidan med filmen ligger 
separat. Blocket videopuff med text ger 
möjlighet att lägga in en presentationstext i 
samband med filmen. 

 
 

 

Formulär  
Ger möjlighet att skapa ett formulär för 
anmälningar eller enkla enkäter. Blocket 
Formulär används i första hand. Blocket 
Gammalt formulär går till en äldre version 
av formulärhantering med begränsade 
möjligheter.  

 

  

 

 

Block för att infoga sociala medier   
Ger möjlighet att infoga ett flöde från 
Facebook, Twitter eller Instagram. Kan 
endast länka in ett öppet konto/sida. Den 
visas i storlek mellan 180 och 500 pixlar. 

 
 

 

RSS  
Är ett block som speglar ett mediaflöde via 
RSS. Helt enkelt en prenumeration på ett 
nyhetsflöde som visar rubrik, kort text och 
länk till nyheten.  

 
 



Utfällbart block 
Används för att kunna öppna och 
stänga information. I blocket finns det 
möjlighet att lägga text eller andra 
block. 

Faq-block 
Detta block används för att lista 
Faq-sidor.  

Sökblock  
Ger möjlighet att lägga in en sökruta på en 
sida som kopplas till en söktjänst. Kräver 
bra kunskap om hur söktjänsten fungerar. 


	Block i Episerver
	Bildpuff med text
	Text med Piktogram 
	Radbryt
	Länklista 
	Sidlistning 
	Personlistning 
	Central och lokal nyhetslista 
	Central och lokal kalender 
	Block med iCalendar-länk
	Editor 
	Bild i editor 
	Bild med utfällbar text 
	Flikvisningsblock 
	Videoblock och videopuff med text 
	Formulär 
	Block för att infoga sociala medier  
	RSS 
	Utfällbart block
	Faq-block
	Sökblock 

