
när man filmar på bambuser är det smidigt att länka från bambuser 
till andra sociala media. Med några enkla inställningar kan du få 
ett automatiskt flöde till din facebook, din twitter, din hemsida 
mm. när du länkat färdigt kan du, varje gång du spelar in på bam-
buser, tryggt veta att jobbet med att uppdatera dina sociala media 
plattformar redan är avklarat utan större ansträngning. i denna 
manual kommer du att få lära dig hur du länkar till facebook med 
direktlänk och med sk rss-flöde. 
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förutom att det är bra att känna till hur man lägger till klipp, är det bra att veta hur 
man tar bort det man inte vill ha synligt på sin facebook. det kan se lite trist ut om 
man får med många av de privata klippen som inte går att titta på. vill du ha bort dessa 
gör du det inifrån din facebook-sida. vid varje klipp finns en remove knapp som dyker 
upp när du har musen över inlägget. klicka där och det försvinner efter att du tryckt 
confirm.

Vi använder länkning för att det ska synas direkt på vår facebook när vi spelat in 
något på bambuser. både de privata och publika klippen noteras på facebook men 
de privata går inte att titta på utan ersätts med en testruta (se nedan)



alla inställningar på ditt bambuserkonto görs via din dashboard. här hittar du in-
ställningarna för att dela  på sociala media. klicka på share to your social networks. 
du kan dela till många olika plattformar men här går vi bara igenom facebook. hur du 
gör för att dela till de andra plattformarna är snarlikt det som vi gör här.

det räcker att du konfigurerar ditt bambuserkonto till din facebook en gång. när du 
väl gjort det kan du sätta på /av länkningen med ett klick inne på din dashboard (mer 
om det längre fram). Klicka på 1. facebook-ikonen och  knappen som dyker upp med fa-
cebook loggan. 2. connecta, då får du upp ett separat dialogfönster som ber dig att 
logga in på ditt facebook-konto med 3. användarnamn och lösenord. fyll i och tryck 
confirm. 
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Nu har du skapat direktlänken mellan ditt bambuserkonto och din facebook. from nu 
kan du med ett klick administrera, via din dashboard, om länken ska vara på eller av.

du kan länka till mer än ett facebook-konto här via dashboarden. om du vill ha fler 
sidor klicka på + add facebook page. då får du upp ett fönster med ruta för att skriva 
in den webadress, url, som du vill lägga till. tryck ok. du kan bara lägga till face-
booksidor som du är administratör för. 
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om du lagt till flera länkade facebooksidor så är det via dashboarden du ad- 
ministrerar hur och när det ska flödas och till vilka konton. detta görs enkelt via 
att du klickar på och av. du kan också trasha / kasta alla de konton du lagt till efter 
det första. vid dessa finns en papperskorg.



Man kan också få ett flöde från sitt bambuser-konto till tex sin facebook via 
rss. Genom att lägga in ett rss-flöde får du en automatisk uppdatering, en sk. pre- 
numeration över allt som görs på den sida varifrån du tog rss-länken. på bambuser  
hittar du rss-länken när du gått in på något konto (ditt eget eller andras). under  
profilbilden och infotexten hittar du: subscribe to... via rss. under via rss finns en 
länkadress som du behöver. du får fatt i länken genom att högerklicka och kopiera 
länkadress (så här ser det ut på en mac)

nästa steg är att du går till facebook, loggar in och klickar på edit page. du hittar 
denna möjligheten om du har en gruppsida eller en profilsida.



du ska till notes och strax under rubriken hittar du edit. klicka där för att komma 
vidare.
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i mitten av sidan hittar du 1. edit import settings. klickar du där får du upp 
dialog-rutan där du kan lägga in din rss-länk. 2. paste/klistra in + start 
importing. Nu har du bara att verkställa de inställningar du gjort 3. confirm  
import.

rss ger en kort version av materialet som länkats dvs man ser i första läget bara 
rubriken och några textrader (om man tex. länkat från en artikelsida eller en 
blogg). Har man länkat med bild eller film syns dessa endast som små ikoner. när 
man klickar på rss:ens rubrik kommer man till hela texten / inlägget etc. detta till-
vägagångssätt kan du använda även mellan din hemsida och din facebook om hem-
sidan har bloggfunktion. snabbt och enkelt. det är sedan väldigt lätt att sprida 
materialet vidare på facebook genom att klicka på share.


