
Gmail og blogging

06.06 Invitere medforfattere

Når man har laget en blogg vil det ofte være aktuelt å invitere andre til å 
skrive innlegg på bloggen. På kurset er dette nødvendig for de som har valgt å 
samarbeide om en blogg, noe som gjelder de fleste.

Da går man inn på den bakenforliggende siden som forklart i ''06.04 Om 
blogging''. Her velger man fanen for ''Innstillinger'' og velger her ''Tillatelser''.

Videre trykker man på den blå knappen ''Legg til forfattere'', for å sende en 
invitasjon til den man ønsker skal delta på bloggen.
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Da dukker det opp et felt hvor man skriver e-postadressen til den man ønsker 
å invitere. Hvis man vil invitere flere samtidig, skriver man e-postadressene 
etter hverandre, kun adskilt med kommategn, uten mellomrom. Når man så 
trykker på ''Inviter'', vil den man har invitert motta en e-post med en 
invitasjon. Vedkommende må da godta invitasjonen for å bli med.

Dette gjøres gjennom at den som er blitt invitert logger seg på sin gmail-
konto. Først går man til gmail.com og logger inn med brukernavn og passord.
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Inne i ''Innboksen'' vil det da ligge en e-post med invitasjonen. Da klikker man 
seg inn et sted på denne og får et bilde med en lang link midt på omtrent.

Da klikker man seg inn på linken. Noen ganger vil man da få enda en 
forespørsel om brukernavn og passord. Noen ganger er dett forhåndsutfylt. 
Deretter må man velge seg et visningsnavn, dvs det som vil stå som signatur 
under innleggene for den som nå er blitt invitert. Dvs de ulike forfatterne har 
sine egne visningsnavn.
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Når den inviterte har svart og bekreftet invitasjonen, vil vedkommende ligge i 
listen over forfattere på oversikten, der man sendte invitasjonen fra, under 
''Innstillinger'' og ''Tillatelser''. Nå kan den som sendte invitasjonen gå inn på 
en liten lenke ved siden av adressen til den nye forfatteren og velge å gi 
administratorrettigheter.

Da får man opp en liten boks og må bekrefte at man ønsker å ''Gi 
administratorrettigheter''. 

Når man har gjort dette, er den man inviterte administrator på lik linje med 
den som opprettet bloggen. På kursene ønsker vi at alle som deltar på 
bloggene blir gjort til administratorer, slik at alle på lik linje vil kunne forandre 
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på utseende osv.


