Visit Värmlands widget
Widget
Visit Värmland erbjuder nu en widget vars
syfte är att enkelt och kostnadseffektivt
erbjuda goda möjligheter för aktörer att visa
evenemang, boenden eller andra produkter.
Som aktörer väljer ni själva vad ni vill visa upp
för att stärka er egen produkt.

Syfte med widgeten
Widgeten skapar möjligheter för er som
aktörer inom värmländsk turistnäring att på
ett lätt och smidigt sätt visa information ur
Värmlands turistdatabas Turid.
När widgeten ligger uppe på webbplatsen
erbjuder den en lista med grundläggande
information som rubrik, en bild och en kort
beskrivning. Vill besökaren ha ytterligare
information finns det tillgång till det som visas
när man valt ett evenemang eller en produkt.
För att få widgeten på webbplatsen behöver
man kopiera två rader med kod som man ska
klistras in på eran webbplats.

Widgeten går enkelt att anpassa visuellt för
att matcha befintliga grafiska profiler med
typsnitt, färger och liknande. Det går lika
enkelt att göra ändringar i widgeten om det
önskas för att anpassa en annan profil. När
widgeten är skapad går det enkelt att redigera
innehållet om det skulle behövas.

Visa andra aktörers data?
Det är en fråga som ni kanske ställer er själva.
Varför skulle det finnas ett intresse att visa upp
andra aktörers data på eran webbplats?
Svaret på den frågan är att det i slutändan
stärker er som aktörer och er webbplats.
Att underlätta för webbplatsens besökare är
alltid någonting att sträva efter. Att erbjuda
dem ett enkelt och smidigt sätt att hålla sig
uppdaterade på vad som sker runt omkring är
positivt. Det kan som sagt vara avgörande för
om en bokning blir av eller inte, att besökaren
är uppdaterad på vad som sker runt omkring.
Ett konkret exempel är en besökare som letar
efter ett hotell och evenemang.

Genom att på er webbplats visa upp vad

Det första steget är att logga in på ert konto

som händer runt omkring finns det större

på http://turid.visitvarmland.se

möjlighet för besökaren att få ett starkare

När ni loggat in på ert konto klickar ni på

intryck av hotellet. Besökaren får en tydligare

mina widgets till höger. Här kommer ni se en

bild av vad som kan komma att bli en
helhetsupplevelse.

sektion där era kommande widgets kommer
att hamna. För att skapa en widget klickar ni
på skapa en widget-knappen.

Att erbjuda en besökare full koll på vad som
sker runt omkring kan genast göra en bokning
väldigt lockande. Att visa annan aktördata
direkt på sin webbplats betyder också att
besökaren slipper söka efter information
själv. Eftersom besökaren aldrig lämnar
webbplatsen så är risken att besökaren tappar
bort sig på en annan sida i sökandet efter
evenemang obefintlig.

Tekniska fördelar

Det första ni gör är att fylla i det obligatoriska
fältet administrativt namn. Ni kommer senare
hitta era widgets under mina widgets med de
namn ni väljer här.
Till höger ser ni fyra flikar: innehåll, utseende,
avancerat och installation. Det första steget är

Tack vare widgeten behöver ni som aktörer

att fylla i informationen under fliken Innehåll

inte investera i tekniska lösningar för att

(ni hamnar automatiskt på innehåll som

hämta information från Turid.

första flik när ni klickar på skapa widget).

Det är enkelt att skapa en widget med

Innehåll

Visit Värmlands egen profil men det finns
även möjligheter, för de som vill, att själva
anpassa utseendet på widgeten för er egen
webbplats. Oavsett hur ni går tillväga krävs
inga förkunskaper. De verktyg som man
skapar widgeten med är väldigt enkla och
lätthanterliga.

Skapa en widget
För att skapa ett konto krävs en inloggning.
De som skapar inloggningar är turistbyråerna.
Så när ni fått ert användarnamn och er
inloggning är det dags att sätta igång.

Ni kan välja mellan att visa evenemang och
produkter. Väljer ni att visa evenemang
får ni möjligheten att välja att fylla i när
evenemangen startar och när evenemangen
slutar för att få de evenemang som är aktuella
i eran widget.

Ni kan även välja på olika kategorier och fylla

Väljer ni att manuellt anpassa eran widget

i taggar. Ni kan sedan välja mellan kommun

får ni upp sex stycken fält. De fyra första

och adress. Väljer ni kommun visas produkter

fälten har rubriken typografi. Här kan ni

eller evenemang i utvalda kommuner (som

anpassa typografin i eran widget. Ni kan

ni själva får fylla i). Väljer ni adress visas

välja att ändra typsnitt, stil, storlek och färg.

produkter eller evenemang med avstånd

Ni erbjuds en mängd olika alternativ när ni

från den adress ni angett. Ni kan även välja

klickar på det fält ni vill ändra. Behöver ni

att fylla i ett max antal produkter eller

hjälp finns det hjälpsamma länkar som heter

evenemang som ska visas i widgeten. Det sista

Vad är det här? vid varje fält som beskriver

ni kan välja att fylla i är en “Läs mer”-knapp

med bilder och text vilken rubrik eller

som länkar till arrangörens webbplats. När

brödtext det är ni ändrar.

ni är färdiga med att fylla i alla fält på fliken

De två fälten längst ner ger er möjligheten att

Innehåll är det dags att gå vidare till fliken för

ändra bakgrundsfärg och textfärg.

Utseende.

Utseende
Här kan ni anpassa utseendet för eran widget

Precis som ovan får ni välja mellan olika
färgalternativ och behöver ni hjälp finns
samma länkar som visar er vad det är ni
ändrar. När ni är klara med att anpassa
eller ändra eran widgets utseende efter era
önskemål är det dags att gå vidare till fliken

Ni kan välja mellan standardtema och
egen stilning. Vill ni att eran widget
automatiskt ska anpassa sig efter Visit

Avancerat.

Avancerat

Värmlands tema som de har på sin webbplats
väljer ni standardtema. Vill ni skapa ett
eget tema eller anpassa något annat tema är
det bara att ni väljer egen stilning, här får
ni möjligheten att manuellt anpassa eran
widgets utseende

Egen CSS, här finns möjlighet att skriva egen
csskod för att ändra utseendet på innehållet
i widgeten. Under fliken Visa användarbara
css-klasser är det listat några av de mest
användbara klasserna på element i widgeten.
Javascript callback, vill ni modifiera funktion
och utseende på innehållet i widgeten

ytterliggare går det att skriva egen javascriptfunktionallitet på er webbplats som sedan kan
triggas efter att widgeten är färdigladdad.

Installation
I de tidigare stegen har ni fått välja vilket
innehåll eran widget ska ha och hur den ska

När ni valt språk är det dags att klicka på
knappen kopiera kod. Er kod kopieras och
är redo att klistras in på er egen webbplats.
När ni kopierat koden trycker ni på knappen
skapa widget. Nu är din widget skapad och
placerad under Mina widgets.

se ut. Nu är det dags för det sista steget innan
eran widget är redo för att läggas upp.

När du går in på Mina widgets kommer du
se alla dina widgets under de administrativa
namn du gett dem när de skapades. Här kan
du redigera och radera widgets. Det finns
Här ser ni ett fält med en widgetkod. Det här
är koden som blir eran widget när ni klistrar
in den på er egen webbplats. Under rubriken
på sidan ser ni en text som är rödmarkerad.
Den rödmarkerade texten informerar er om
vilka webbläsare som stöds och kan användas
för eran widget.

också ett fält som håller koll på när dina
widgets skapades och när de uppdateras.
Väljer du att redigera en widget kommer du
att komma tillbaka till samma sida där du
skapade din widget från början. När du ska
redigera din widget kommer du att se en
förhandsgranskning av hur din widget kommer
att se ut.

Här får ni möjligheten att välja språk på eran
widgetkod. Svenska är automatiskt det språk
som är valt så ni behöver bara göra ändringar
om ni vill byta språk. Vill ni ha eran widget på
engelska är det bara att ni klickar på fliken:
engelska.
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