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1 Opret en gratis profil på saxby.dk 

Billedet viser en del af en 

profil / partnerside. 

I det følgende kaldet en 

profil. En komplet visningen 

profil er der ikke plads til her. 

Så her et et link til en 

komplet profil.  

2021-11-14 

Download pdf 
med profil

https://saxby.dk/wp-content/uploads/2021/11/1Profil.pdf


2 Sådan starter det 

 
Rul ned i bunden af en vilkårlig side, 

nederst på alle siden er denne boks 

 

2 Udfyld skemaet 

5 Klik her 

3 Husk koden 

4 Klik her 

1 Klik her 



3 Så kommer der en mail 

Administrationen skal manuelt godkende den nye partner, så eventuelle spøgefugle bliver sorteret fra 



4 Når partneren er godkendt kommer der en ny mail 

Log ind kan startes her, eller der 



5 Første log ind 

1 Udfyld her  2 Og udfyld her  



I det tilfælde skal man, første gang man logger ind, acceptere vilkår og betingelser. 

Man kan læse betingelserne, ved at klikke på 'Læs dem her' i boksen, eller her: https://saxby.dk/vilkaar-og-betingelser/ 

6 Log ind. Hvis administrationen allerede har oprettet profilen / siden  

Klik og accepter Klik og læs 

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


7 Efter log ind – startside 

Opret eller ændre profilen Se profilen Opret / se / rediger dine arrangementer Vejledninger Afslut 



8 Redigeringsside  

Her redigeres profilen og 

på næste side vises hvor 

elementerne er på profilen. 

 

Firmanavn vises I info-

boksen. 

Overskriften står over 

beskrivelsen. 

Beskrivelsen står under 

overskriften. 

 

Firmanavn og Overskrift 

bør ikke være ens. 

E-mail, telefon og website 

vises i infoboksen. 

Website skal være den 

fulde adresse med https://  

 

Billeder forklares senere 

Der kan laves layout og 

indsættes links i beskrivelsen. 

Du kan folde alle værktøjer ud 

på sidste ikon i rækken. 



9 Profil oversigt 

Sådan er siden opbygget 

med de forskellige 

elementer, der kan ændres 

Topbillede 

Overskrift 

Beskrivelse 

Adressen 

sætter den røde 

markør 

Facebook 

Andre billeder 

Firmanavn 

Infoboks. 

Adresse 

Mail 

Telefon 

Website 

Facebook 

m.v. 

Oprettede 

begivenheder 

vil være her  



10 Topbilleder 

Topbilleder er billederne øverst på 

partnersiden. Der kan tilføjes op til 5. 

Billederne vises på skift. 

 

De skal være i bredformat og skarpe.  

Anbefalet pixel-størrelse er: 1200 x 457. 

Bredde x Højde 

Filstørrelsen må max være 1 MB og meget 

gerne mindre. Formatet kan være jpg. 

 

Til redigering af foto kan man bruge fx: 

Microsoft Office Picture Manager fra Microsoft 

Office-værktøjer 

eller Paint fra Windows tilbehør 

Klik på 'Tilføj billeder' 



11 Tilføj billeder 

3 Klik på SELECT, og 

‘Topbilledet’ er på plads  

2 Marker det det billede, der skal bruges  

1 Inden der kan tilføjes billeder til profilen så skal de flyttes fra pc til  

Mediebiblioteket, træk dem med musen eller klik på ’Vælg filer’.  

Hvis der slettes billeder fra Mediebiblioteket, så forsvinder de fra   

profilen! 



12 Mediebiblioteket 

Felterne i skemaet i højre side, bruger vi ikke pt. 



Tilføj billeder til 'Andre billeder' på samme 

måde, som med 'Topbilleder', blot skal man 

vælge 'Tilføj billeder' i den kasse, hvor der 

står 'Andre billeder' 

 

‘Andre billeder’ bliver placeret på profilsiden 

under kortet og arrangementer 

13 Andre billeder 



14 Adresse og Åbningstider  

Adresse 

Når der skrives en adresse i feltet kommer den røde 

markør 

Åbningstider 

Her kan angives åbningstid, og der er ikke valgt et 

format, så det er som man ønsker.  

(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 på partnersiden) 



Her skal vælges hvilke kategorier på saxby.dk partnersiden skal vises på 

Man kan vælge op til 3 kategorier som partner. 

Hvis der mangler passende kategorier, så skriv til os på support@saxby.dk for at få oprettet en kategori. 

 

15 Kategorier 

mailto:support@saxby.dk


Det siger sig selv – husk at bruge felterne hvis I benytter Facebook - Instagram – Youtube – Twitter.  

Det giver bedre placeringer på Google 

 

16 Sociale medier 



Her vælges om siden skal være offentlig, så 

enhver kan se den. Knappen skifter mellem synlig 

og ikke synlig 

Hvis der klikkes her så forsvinder  

ALT ! 

Når du publicerer din profilside, så kontroller at alt vises korrekt for en gæst på saxby.dk. 

Også hver gang du retter noget  

For at blive vist på siden, skal 'Vilkår og betingelser' 

været accepteret. 

Trykke på 'Gem', for 

at gemme ændringer 

Klik på ’Vis profil’ og se 

siden i en ny fane, andre 

kan endnu ikke se siden 

17 Vis profilen på saxby.dk 


