
Sådan logger du ind: 

For at logge ind på din side for at redigere den, 
skal du gå ind på https://saxby.dk/profil/  
(dog https://saxby.dk/wp-login.php indtil videre)

Hvis der kommer en til boks 
frem, som den nedenunder, 
skal du skrive “saxofon” i 
den.

Klik derefter på “Rediger din profil

https://saxby.dk/profil/
https://saxby.dk/wp-login.php


Hvis siden allerede er oprettet, skal man første gang acceptere vilkår og 
betingelser.
Man kan læse betingelserne, ved at klikke på “Læs dem her” i boksen.
Eller på dette link: https://saxby.dk/vilkaar-og-betingelser/

https://saxby.dk/vilkaar-og-betingelser/


Redigeringssiden:
Teksten på din side består af 
firmanavn, overskrift, beskrivelse og 
en info-boks.
Her kan du se, hvordan din 
redigeringsside ser ud og på næste 
slide, hvor elementerne er på siden.

Firmanavn står øverst i infoboksen
Overskriften står over beskrivelsen 
og under Topbilledet
Beskrivelsen står under overskriften

Firmanavn og Overskrift bør ikke 
være ens.

Offentlig E-mailadresse, telefon og 
website vises i infoboksen.

Website skal være den fulde 
adresse med https:// 

Der kan laves mindre layout 
og link i beskrivelsen. Du kan 
folde alle værktøjer ud på 
sidste ikon i rækken.

Husk at trykke på “gem”



Oversigt over partnersiden:
Topbillede

Overskrift

Beskrivelse

Firmanavn

Infoboks

Adresse

Facebook
Oprettede 
begivenheder vil 
være her 

Andre billeder

Her kan du se, hvordan siden er opbygget og 
hvor de forskellige elementer, du kan ændre, 
er.



Sådan tilføjer du social medier og 
åbningstider til info-boksen:

Udover offentlig e-mailadresse, telefon og website kan du 
tilføje dine sociale medier og åbningstider til info-boksen.
Sociale medier felterne kan findes nederst på 
redigeringssiden.

Indholdet i infoboksen kan være 
forskelligt, alt efter hvad man har 
indsat af informationer, men kan se 
sådan her ud:

Hvis der ikke er indtastet nogen 
åbningstider, vil der stadig stå 
“Mandag: 10:00 - 12:00” med en 
svagere grå farve, som vist her.
Dette vises ikke i infoboksen.



Sådan indtaster du din adresse, så den bliver vist på 
kortfunktionen:

Du kan indtaste adressen i feltet her

Eller du kan placere markøren på adressen på kortet



Man kan vælge op til 3 relevante kategorier som partner.
Hvis der mangler passende kategorier, kan man skrive til os på 
support@saxby.dk for at få oprettet en kategori.

mailto:support@saxby.dk


Sådan tilføjer du topbilleder:

Topbilleder er billederne øverst på siden. Du 
kan tilføje op til 5.

De skal være i bredformat og skarpe. 

Anbefalet pixel-størrelse er: 1200 x 457. 

Filstørrelsen må max være 1 MB og meget 
gerne mindre.

Du klikker på “Tilføj billeder”



Derefter på “Vælg filer”

Finder det eller de billeder, du gerne vil 
bruge



Sørg for det/de er markeret

Og klik så på “Select” nederst til højre.

Husk “gem” på redigeringssiden, når du 
er færdig



For at tilføje billeder til “Andre 
billeder” gøres det på samme 
måde, som med “Topbilleder”, 
blot skal man vælge “Tilføj 
billeder” i den kasse, hvor der 
står “Andre billeder”



For at blive vist på siden, skal “Vilkår og betingelser” 
været accepteret.
Dette gøres normalt første gang man logger ind eller 
opretter sig som ny bruger.
Der er et link til vilkår og betingelser og mulighed for 
at trække ens samtykke tilbage, nederst på 
redigeringssiden.

Hvis man har brug for, midlertidigt at fjerne 
visning af ens partnerside, kan dette også gøres 
nederst på redigeringssiden

Og der er også mulighed for at 
slette siden helt her.


