
Lathund för hur man lägger upp youtube-klipp 
och andra videoformat på hemsidan glokala.se 

Nu är det enkelt för alla skribenter på glokala.se att lägga in snygga youtube-klipp direkt in i 
artiklarna. Det har installerats en plugin/instuicksprogram på hemsidan för att detta ska vara möjligt 
på ett enkelt sätt. 
1+2+3= Voila! 

1.     Kopiera den sista koden i webadressen från den youtube-sida som innehåller det klipp du vill 
”embedda”/visa. 

Exempel rödmarkerat: http://www.youtube.com/watch?v=N8BC58FE4qo

OBS! Webadressen kan variera som finns överst i webläsaren, den sk. Url-en, även om den ser 
nästan likadan ut. Det viktiga är att få strängen V= i adressen absolut korrekt! 

2.     Klistra in den kopierade webadressen i redigeringsfönstret på glokala.se i en ny eller 
befintlig artikelsida som du vill uppdatera. Adressen hamnar där markören är så bestäm innan 
var på sidan du vill att den ska synas. 

3.      Till vänster och höger om koden skriver du nu in nedan koder så att det ser ut så här:

{youtube}N8BC58FE4qo{/youtube}

De tecken som inramar youtube ovan är ”måsvinge-parenteser”. På en PC hittar du dessa tecken 
genom att hålla knappen ”Alt Gr” och trycka 7 respektive 0. På Mac håller du nere Alt+Shift. 

Sen är det bara att trycka på spara-knappen och då dyker filmrutan upp med playknapp, 
snyggt och elegant i den sparade, färdiga artikeln. 

Här nedan ser du ett exempel som redan ligger på hemsidan:
http://www.glokala.se/content/index.php?option=com_content&task=view&id=556

Förrutom Youtube kan du numera även använda andra videosajter som t ex Vimeo och Bambuser.

Exempel Vimeo: {vimeo}6638044{/vimeo} skapar en sida som ser ut så här:
http://www.glokala.se/content/index.php?option=com_content&view=article&id=768

Exempel Bambuser från Nördcaféet 29 januari 2010: 
{swfremote}http://bambuser.com/r/player.swf?vid=526737{/swfremote}

En fullkomlig lista med vilka ”Video Producers” som finns hittar du här: 
http://www.joomlaworks.gr/content/view/35/41/

Tack för att du hjälper till att uppdatera och hålla vår hemsida levande. Glokala.se - nu även 
med rörligt media. 

Skapad 5 maj 2009, uppdaterad december 2009 och februari 2010 
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