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Allra längst ner på vår egen 
hemsida, finns en blå rad och 
där hittar du en länk till den 
Internationella Inner Wheel 
hemsidan.
Klicka på texten som pilen 
pekar på.



Så här ser den nya hemsidan ut just nu. Högst 
upp i det grå fältet finns det bland annat 
Member Login som vi som har behörighet 
klickar på för att komma till sidan där våra 
uppgifter uppdateras.

Det finns också högst upp på 
själva bilden 6 textrader som fäller 
ut undertexter när man drar 
musen över dem.



Många av fälten är för externa besökare som vill veta mer om vad Inner Wheel står för och gör, vi 
kommer titta närmare på vad som finns under News & Feature och For Members. De övriga fälten får 
du själv utforska.



Trycker jag bara på rubriken News & 
Features får jag upp den här bilden som är 
en sammanfattning av alla underrubrikerna.
Jag kan gå vidare genom att klicka på de 
olika bilderna (du får upp en kedja) eller på 
texterna (du får upp en hand) du kommer 
till samma ställe oavsett om du trycker på 
bilden eller på texten som hör till.



Du kan också välja att direkt från första sidan 
öppna undertexterna och där klicka på t ex 
Latest News och komma direkt dit.



Hur du än väljer Latest News är det här den sida 
du möts av. Artiklarna här ligger i den ordning 
de kommit in och du kan klicka på en av dem 
och läsa hela artikeln. Du kan också välja vilket 
lands artiklar du vill titta på genom att välja land 
under By Country eller söka artiklar från en viss 
månad i By Date.

Går du till botten av sidan hittar du fler rubriker, se nästa sida här.



Längst ner på den här sidan finns även en del andra rubriker där du kan läsa vidare.



Nu har jag klickat på 
Presidential
Newsletter i de blå 
undertexterna under 
News & Features.
Här kan du läsa 
mycket om vad vår 
internationella 
president får vara 
med om.



Nu valde jag Presidents 
Visits och kan se 
rapporter om var vår 
president varit och rest.



De tre kvarstående sidorna här är 
Videofilmer, fotografier och en sida 
för kommande sammankomster.



Nu tittar vi på For Members som ligger på 
den öppna sidan.



Den första fliken club administration ger dig samma sida 
som du kunde få från det grå fältet på första sidan, här kan 
de som har behörighet logga in och kan sedan uppdatera 
distriktets och klubbarnas uppgifter, eller bara titta på vad 
som finns inlagt i systemet. Visar hur det ser ut på nästa 
sida. 



Här ser ni prov på hur det ser ut 
när man vill titta i Directory och 
när man ska göra ändringar i det. 
Jag har raderat namnen men ni ser 
att här finns gmail adresserna 
inlagda till berörda.

För att komma åt dessa delar måste du ha en speciell behörighet, det ska en 
person per klubb och distrikt ha och jag på rådsnivå.



Who´s who presenterar presidenten och alla övriga medlemmar i toppen. Alla med en kort presentation av sig 
själva. När du öppnar View får du upp en sida med foto på var och en och klickar du på fotot får du upp 
presentationen.



Här ser du hur sidorna är 
uppbyggda, lägg att söka 
och lätt att hitta.



Det sista jag vill visa är var du hittar klubbar 
i andra länder. Högst upp i det grå fältet 
finns International och klickar du där får du 
upp kartbilder över hela världen. Rullar du 
ner kommer sedan rutor med kartbild och 
text över vilken kontinent kartan avser 
klickar du där kommer en lista över 
ländernas IW hemsida. Där kan du sedan 
klicka dig vidare.


