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Guide i brug af profiler og leverandørdatabase på Elbiler.nu!
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Generelt
Administrator login på hjemmesiden
Adressen til administrationspanelet/backend til hjemmesiden er http://www.elbiler.nu/administrator/
Fra administrationspanelet kan man styre alt omtalt i dette dokument. Der er dog også dele, som yderligere kan
styres fra frontend/hjemmesiden, hvis man er ejer af produktannoncen.

Sammenspil mellem brugerprofiler og leverandørdatabase
For at kunne oprette produkter i leverandørdatabasen, skal man have en godkendt og bekræftet brugerprofil i
systemet. Det er administrator, der bekræfter indsendte brugerregistreringsanmodninger, eller direkte opretter
brugerprofilerne for leverandøren.

Administrators rolle
Administrator står for at:
1. Godkende og afvise brugere/leverandører, der vil have adgang til systemet, og derved skal kunne indsende
og redigere deres produkter i leverandørdatabasen.
2. Godkende og afvise indsendte og redigerede produkter til leverandørdatabasen.

Teknisk opsætning/styling af leverandørdatabase
Dette afsnit er kun for teknisk personale og vedrører ikke selve den daglige administration af
leverandørdatabasen!
Der er mange opsætningsmuligheder for leverandørdatabasen (Mosets-tree). Dette er både
funktionalitetsmæssigt og grafisk præsentation. Alt dette styres fra følgende steder:
1. I administrationspanelet:
a. Parametre i menupunkter af typen Mosets-tree.
b. Der følger en lang række moduler med til Mosets-tree med hvert deres formål. Disse styres som
alle andre Joomla moduler.
c. Mosets-tree (custom) fields
d. Mosets-tree configuration
e. Mosets-tree template configuration
2. I filsættet:
a. \components\com_mtree\templates\kinabalu\
Bemærk også at der er et modul til profilsystemet, som er bedre end det, der følger med Joomla. Det har med andre
ord flere funktioner. Da det er et modul, kan det dog ikke bruges til at logge ind i komponent-området (uden man
har et plugin installeret, der gør det muligt at vise moduler her).

Brugerhåndtering
Godkendelse af ny brugerregistrering
Oprettelsesproceduren består i:
1. En bruger/leverandør fra frontend på hjemmesiden udfylder tilmeldingsformularen.
a. Brugeren modtager nu en e-mail med et link, de skal klikke på for at bekræfte deres e-mail adresse.
Så snart bruger har bekræftet e-mailen, bliver der sat et grønt ”hak” i brugerens ”Confirmed” felt.

b. Admin modtager e-mail om, at der er en ny bruger, som ønsker adgang til at indsende til databasen.
2. Administrator logger ind i administrationspanelet og går til ”Components”->”Community Builder”->”User
Manger”. For at bekræfte brugeren, og derved give adgang til at bruger kan logge ind, sættes et grønt ”hak”
i feltet ”Approved” ved at klikke på det.
a. Når administrator klikker på ”Approved”, modtager bruger automatisk en e-mail, om at de nu er
godkendt til at logge ind og oprette produkter i leverandørdatabasen.

Oprettelse af brugerregistrering på vegne af leverandør
Hvis en bruger/leverandør ønsker at få oprettet en brugerprofil, kan administrator oprette profilen for dem.
Dette gøres ved i ”Components”->”Community Builder”->”User Manger” at klikke på ”New” i toolbaren vist som et
grønt plus (se billede oven for).
Husk at markere bruger som ”Approved” og ”Confirmed” for at spare brugeren tid, samt at give dem adgang med
det samme. Dette er markeret automatisk. Det er vigtigt, at bruger oprettes som medlem af gruppen ”Registered”.
Dette er ligeledes markeret på forhånd.
Så snart administrator klikker ”Save” i den nyoprettede profil, modtager bruger en e-mail med login-informationerne.
Det er kun første gang, man gemmer brugeren, at denne e-mail sendes.

Redigering af eksisterende brugerprofil/informationer
Det er muligt at rette en brugers profil, kontaktinformationer, brugernavn og password. Bemærk, at man ikke kan se
brugers password noget sted i systemet, så hvis de har problemer med at logge ind, må man give dem et nyt
password.
For at redigere en brugers informationer mm., klikkes blot på navnet af den bruger, man ønsker at redigere. Dette

gøres i listen over brugere: ”Components”->”Community Builder”->”User Manger”. Se evt. billede oven for.

Slet eksisterende brugerprofil
Generelt er der ikke nogen grund til at slette en leverandør, da man blot kan blokere dem fra at logge ind (se næste
afsnit vedr. dette). Man bør ikke slette en bruger, hvis de har lagt et eller flere produkter i databasen. Her bør man i
stedet blokere dem.
Man sletter oftest en bruger, hvis det er en spamprofil, eller det er nogen, som ikke skal have adgang generelt (og
derved ikke har oprettet produkter i leverandørdatabasen).
For at slette en bruger/leverandør gås til brugerlisten: ”Components”->”Community Builder”- >”User Manger”. Her
sættes der flueben i checkboksfeltet til venstre for brugerens navn, efterfulgt af tryk på ”Delete” i toolbaren, vist
som en skraldespand.

Bloker eksisterende brugerprofil
Hvis man blokerer en bruger, sikrer man, at de ikke kan logge ind og indsende ændringer til leverandørdatabasen.
Det smarte ved at blokere en bruger, er at man kan aktivere dem igen, og de derved igen kan få adgang til deres
produkter i systemet på samme vilkår som tidligere.
For at blokere en bruger/leverandør gås til brugerlisten: ”Components”->”Community Builder”->”User Manger”.
Her klikkes på det grønne ”hak” i kolonnen ”Enabled” for den ønskede bruger. Se evt. ovenstående billede.
For igen at give brugeren adgang til at logge ind og redigere, klikkes samme sted.

Leverandørdatabasen – styring af kategorier/produkttyper
Opret kategori
Kategorier er de forskellige områder/produkttyper, som leverandører med en brugerprofil kan indsende produkter
til. Kategorier styres fra ”Components”->”Mosets Tree”. Her klikkes på ”Add Category”. Herefter udfyldes skemaet,
og der afsluttes med ”Save & Close”.

Redigering af kategori
Kategorier styres fra ”Components”->”Mosets Tree”.
For at redigere en eksisterende kategori/produkttype, klikkes blot på den ønskede kategoris navn. Når rettelserne er
foretaget, afsluttes med ”Save & Close”.

Slet kategori
Kategorier styres fra ”Components”->”Mosets Tree”.
For at slette en eksisterende kategori/produkttype, sættes flueben i checkboksen til venstre for kategorinavnet.
Herefter klikkes på ”Delete Categories” i toolbaren vist som en skraldespand (bemærk der er to knapper med
samme ikon, men med forskelligt navn).

Skjul kategori
Kategorier styres fra ”Components”->”Mosets Tree”.
For at skjule/vise en eksisterende kategori/produkttype, klikkes på kategoriens ”Published” knap til højre for navnet.

Leverandørdatabasen – styring og godkendelse af leverandørernes produkter
Godkendelse af indsendt produkt
Når en bruger/leverandør indsender eller har redigeret et produkt, skal det godkendes af administrator før det (igen)
vises i systemet.
Bruger har indsendt produktet ved i frontend at være logget ind, fundet den ønskede kategori, klikket på knappen
”Tilføj produkt til denne kategori?”, efterfulgt af at have udfyldt formularen. Herefter modtager administrator en email om, at der er et produkt, der afventer godkendelse.
Så snart bruger har indsendt/redigeret produktet, skal det godkendes før det vises på hjemmesiden. Dette gøres fra
”Components”->”Mosets Tree”. Her klikkes på ”Listings” (bemærk knappen kun kan ses, hvis det er produkter som
afventer godkendelse).

Når der er klikket på ”Listings”, tages man til det viste billede. Her ses en liste over alle de produkter, som afventer
godkendelse. Man godkender ændringerne ved at sætte flueben i checkboksen til venstre for produktnavnet ud for
det/de ønskede produkter, efterfulgt af ”Approve & Publish Listings” i toolbaren vist som et stort grønt ”hak”.

Opret produkt for leverandør
Det er muligt at oprette et produkt fra ”Components”->”Mosets Tree”. Her klikkes på ”Add Listing”.

Ved klik på ”Add Listing” tages man til følgende skærmbillede:

Når man skifter ”Category” (ved klik på ”Change Category”) ændrer formen sig, så felterne, der kan udfylde skifter til
dem, som er relevante for den valgte kategori. Herefter udfyldes alle relevante informationer.
For at sikre at brugeren/leverandøren, man opretter produktet for, selv kan redigere sit produkt fremover, skrives
deres brugernavn i feltet ”Owner” i højre side. Hvis feltet ikke skal tilhøre nogen, kan man blot sætte den til
administrators eget brugernavn.
Når alle felterne er udfyldt, afsluttes ved at trykke ”Save & Close”.

Redigering af leverandørs produkt
Start med at gå til ”Components”->”Mosets Tree”.
For at redigere et produkt skal man først finde det. Dette gøres ved at klikke på den kategori, som produktet
er placeret i, i venstre side under ”Explorer”. Herefter loades de produkter, som er i den valgte kategori.

For at redigere produktet klikkes på det ønskede produkts produktnavn.
Herefter foretages ændringerne og der afsluttes ved at trykke ”Save & Close”.

Slet leverandørs produkt
Bemærk at man i stedet for at slette et produkt, blot kan skjule det (se næste afsnit).
Fordelen ved at skjule et produkt er, at man kan tage det frem igen senere.
For at slette et produkt, skal man først finde det. Se afsnittet om ”Redigering af leverandørs produkt” - om at finde
et givent produkt. For at slette et produkt, sættes flueben i checkboksen til venstre for produktnavnet, efterfulgt af
klik på ”Delete Listings” i toolbaren, der vises som en skraldespand (bemærk at der er to med ens ikon).

Skjul leverandørs produkt
Fordelen ved at skjule et produkt i stedet for at slette det, er at man kan tage det frem igen senere.
For at skjule eller igen vise et produkt, skal man først finde det. Se afsnittet om ”Redigering af leverandørs produkt” om at finde et givent produkt. For at skjule eller vise det igen, klikkes på det grønne ”hak” til højre for
produktnavnet.

