
Grunderna i Episerver 

Logga in 
Episerver är ett webbaserat system vilket innebär att du endast behöver en webbläsare. 

Ange adressen: https://redigera.oru.se/episerver/cms 

För utbildning och test: https://epi-staging.oru.se/episerver/cms  

Logga in med ditt vanliga användarnamn och lösenord, som du exempelvis använder för att 
logga in på Inforum och i Primula. 

Struktur och filhanterare 
Till vänster hittar du webbplatsernas strukturer och alla sidor som finns på webbplatserna. Till 
höger hittar du filhanteraren med alla block, dokument, bilder och formulär som finns på 
webbplatserna. 

 

Både strukturen och filhanteraren kan låsas fast i öppet läge med hjälp av knappnålen. 

 

Strukturen fungerar som Utforskaren på din dator, du kan öppna och stänga strukturer genom 
att klicka på + eller – i strukturen. 

 

  

https://redigera.oru.se/episerver/cms
https://epi-staging.oru.se/episerver/cms


Även filhanteraren fungerar som Utforskaren, med + och -. Filhanteraren är uppdelad i Block, 
där du hittar just block, och Media, där du hittar dokument och bilder. Det finns även en flik 
för Formulär. 

I mappen ”För alla webbplatser” finns block, dokument och bilder strukturerade i liknande 
struktur som för webbplatser. Dessa kan nås från och användas på samtliga sidor på 
webbplatserna. Block, dokument och bilder som läggs i ”För denna sida” kan endast användas 
på just den sidan. 

 

Förhandsgranska 
Du kan förhandsgranska din sida genom att använda förstoringsglaset och ögat. 

 

Förstoringsglaset visa din sida som den skulle se ut om någon surfade till den. Klicka igen för 
att komma tillbaka till redigeraläge. 

Med ögat kan du se ungefär hur din sida skulle se ut med olika enheter, exempelvis platta eller 
mobil. 

 

  



På sidan-redigering och Alla egenskaper 
I Episerver kan du redigera i något som kallas På sidan-redigering. Då ser du ungefär hur sidan 
ser ut medan du redigerar. Text som du kan redigera markeras av en blå ruta som du kan 
klicka på och då få upp en editor. 

Du kan också välja att redigera sidan genom Alla egenskaper, som liknar ett formulär. Då får 
du inte samma bild av hur sidan ser ut, men du kommer åt många funktioner som inte finns i 
På sidan-redigering. 

  

Du kan växla mellan På sidan-redigering och Alla egenskaper. 
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