Handledning för Kontext
1. Logga in

Logga in genom att gå till https://step2kontext.se
Ange ditt användarnamn (din epostadress) och ditt lösenord.
Klicka sedan på ”Logga in”-knappen.

I nästa fönster, ställer du in vilken
avdelning som du vill arbeta med.
Klicka på den nedre textrutan (”Alla
sidor”) för att välja avdelning.
Därefter klickar du på ”Hämta
rapport”.
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2. Sidvy och sökning

Sidvyn är det första som du ser när du har loggat in. Här ser du sidor som har fått
anmärkningar.

I toppen av sidan hittar du en sökruta. Här kan du söka efter sidans adress (URL) eller
titel. Du kan klistra in en exakt adress eller titel. Du kan också skriva en del av en adress eller
titel. Klicka därefter på ”Sök”.

A

B

Om du vill titta på vilka anmärkningar som en sida har fått, klickar du på en av de gröna
knapparna (A). Här väljer du mellan en översikt (som visar alla anmärkningar) eller markera
alla (som öppnar en kopia av webbsidan och markerar alla anmärkningar).
Vill du öppna originalsidan, till exempel för att redigera den eller själv söka fram
anmärkningarna (exempelvis med hjälp av översikten), klickar du på den orange knappen (B).
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3. Anmärkningar

C
D

När du väljer att öppna översikten (A från föregående bild), kommer du till sidan ”Översikt”.
Genom att här klicka på den gröna knappen eller länken (C och D), så öppnas i sin tur en kopia av
webbsidan med markeringar för respektive anmärkning (E, nedan).

E

G

F

Håll muspekaren över en färgmarkering (F), så öppnas en informationsruta (G), med
förklaring och tips, uppe till vänster.
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4. Rätta och ignorera

H

Till höger om anmärkningen finns en liten pil. Om du håller muspekaren över den, så kommer
det fram en meny (H) där du får möjlighet att välja ”Rättad” eller ”Ignorerad”.

I

När du har valt att rätta eller ignorera en
anmärkning, syns det en bock till vänster (I)
om anmärkningen. Du verkställer dina ändringar
genom att klicka på den orange knappen,
som visas uppe till höger i fönstret (J).
(Den gröna knappen använder du för att
uppdatera sidan, om ni är flera som arbetar med
att rätta och ignorera samtidigt.)

J
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5. Fler val
Högst upp hittar du olika menyval. Här beskriver vi
några av dessa menyer:
Sidor-menyn använder du för att komma tillbaka
till sidvyn med sökrutan.

Kategori-menyn gör att du kan titta på anmärkningar utifrån en särskild kategori.

Index-menyn låter dig titta
närmare på vilket
läsbarhetsindex (LIX) som
sidorna har fått.

Användar-menyn (ditt inloggningsnamn) längst till höger, ger dig möjlighet
att byta avdelning, se och återställa alla
rättade ignorerade, gå till Kontext-bloggen
eller logga ut.
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