
 

 

 
BRUKERVEILEDNING  
 
 
FFF lanserte nye hjemmesider med ny visuell profil i september 2015, i samarbeid med 
Fotogalleriet og Norsk Fotografisk Fond. Målet med de nye nettsidene er at de skal være mer 
brukervennlige og mer representative for oss som kunstnerorganisasjon. 
 
På de nye sidene våre kan betalende medlemmer opprette profiler, hvor de kan laste opp 
bilder, kontaktinformasjon, CV, biografi og eventuelt linke til egne nettsider. Profilene fungerer 
som mini-presentasjoner av hvert FFF-medlem, og er et ledd i vårt arbeid med å profilere 
medlemsmassen vår bedre. Det er valgfritt å opprette profil. 
 
 
– HVORDAN OPPRETTE MEDLEMSPROFIL PÅ FFFS HJEMMESIDE? 
 
Alle medlemmer som har betalt kontingent kan nå opprette egne profiler ved å følge denne 
oppskriften: 
 
1. Gå inn på denne linken http://www.fffotografer.no/admin/login  
2. Trykk på "glemt passord" og skriv inn din epost-adresse 
3. Du får du tilsendt en epost hvor du kan velge deg et nytt passord, logge inn og oppdatere 
din profil. 
 
 
- HVORDAN REDIGERE MEDLEMSPROFILEN MIN? 
 
1. Du logger inn via www.fffotografer.no/admin/login 
2. Når du har logget inn, vil du få opp to faner i kontrollpanelet;  konto og profil 
3. Konto: Konto er oversikten over din påloggingsinformasjon. Dette er ikke synlig for andre 
som ser på profilen din. Vi anbefaler at du ikke endrer brukernavnet ditt, som består av 
fornavn-etternavn. Dette fordi brukernavnet er søkbart og samtidig utgjør url-adressen til 
profilen din: www.fffotografer.no/medlemmer/fornavn-etternavn 
 

 
 

  



 

 
 
4. Min profil: Profil er den delen som er synlig for de som besøker hjemmesiden vår.  
Her kan du laste opp følgende informasjon (felter markert med * er obligatoriske): 
 

 

 
 
Bilde = bilde av deg selv er valgfritt.  
Profile Banner* = øverst i profilen laster man inn et bilde som beskjæres. Pass på å velge et 
passende format på forhånd, før du laster opp. Dersom du ikke ønsker at bildet skal 
beskjæres, kan du selv legge inn hvite felter på hver side av bildet e.l. som du vil laste opp. 
Profile Thumbnail* = Dette bildet vises i oversikten over alle medlemmene. Beskjæres ikke. 
Thumbnail bilde MÅ lastes opp for at din profil skal bli synlig. 
Profile Gallery* = Her kan du laste opp inntil 5 bilder som jpg. Beskjæres ikke. Legger seg i 
en rad nederst over bannerbildet, og hvis man trykker på dem åpner de seg i slideshow 
(fullskjerm). 
Year of birth = valgfritt 
Profile city* = Skriv inn byen/stedet du bor i. Dette feltet er søkbart for de som besøker 
hjemmesiden vår og kanskje leter etter en kunstner i f. eks. Stavanger. 
Profile CV = Valgfritt. Lastes opp som pdf. 
Bio* = Skriv inn en kort tekst (max 500 tegn) om kunstnerskapet ditt. F eks hva du jobber 
med, hvor du er utdannet, utvalgte separat- og gruppeutstillinger osv. 
Url = her er 8 felter hvor du kan linke til andre nettsider hvis du ønsker. Har du egen 
hjemmeside skal den skrives inn i feltet ”Your Website URL”. NB! Skriv inn http:// foran www. 
Lagre = Husk alltid å trykke lagre! 



 

 
 
HVORDAN SKRIVE INN BILDETEKSTER? 
 
1. Dobbeltklikk på bildet du har lastet opp 
2. Du behøver ikke redigere Filnavn. Men du kan endre på Tittel og Image Captions. Image 
Captions er det som vises når noen trykker på bildet ditt. Øverst i redigeringsboksen kan du 
velge språk, norsk og engelsk. Husk å legge inn Image Captions også på engelsk, så det 
vises på den engelske siden også. 
 

 
 
TIL SLUTT:  
 
HUSK ALLTID Å TRYKKE LAGRE UANSETT HVILKE FELTER DU HAR REDIGERT J 
 
SPØRSMÅL? 
Kontakt oss på 
E: post@fffotografer.no 
T: 926 69 200 


