Produktark
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Landingssider
Hensikt
Landingssider brukes når det er ønskelig å samle informasjon innenfor et område som ikke er
et tema. Sidetypen gir departementet mulighet til å presentere innhold i en avgrenset struktur
med egne navigasjonselementer. Innholdselementene på siden gir også en viss fleksibilitet til
å presentere ulikt innhold i frie soner. Eksempler for bruksområde for landingssider kan være
innsiktsområder, tidsavgrensede kampanjer, politiske satsingsområder eller rekrutteringssider
som ”Jobb i departementet”.
Før man begynner å publisere innhold på sidetypen, er det viktig å huske på at det er et
grunnleggende prinsipp at innholdet på regjeringen.no skal struktureres, presenteres og gjøres
tilgjengelig med brukeren for øye. 1
Når siden er publisert, er det viktig at den synliggjøres for målgruppen. Den bør som regel
presenteres som en innsiktsartikkel på en temaside – og den kan også få en "enkel adresse"
til siden. Landingssiden "Regjeringens satsingsområder" har "satsingsomrader" som enkel
adresse slik at brukere kun trenger å skrive "regjeringen.no/satsingsomrader".

Innholdsmal
Landingssider er bygget over samme mal som temasider. I dette arket beskrives derfor ikke
egenskapene og redigering av følgende elementer som er selvforklarende eller de samme
som på temasidene som navn, ingress/omtaletekst og artikkel 1, 2 og 3. I tillegg kan
landingssidene også ha en undertittel – og sidene bør relateres til et tema.
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Innholdstrategi for regjeringen.no

Nyttige lenker og kontekstuell navigasjon
Sonen for nyttige lenker vises og publiseres på samme måte som på temasidene.
Som på temasidene kan de gjerne være lenker til mer spesifikt innhold som omtaler
etterspurte og/eller viktige fagområder publisert andre steder på portalen, men på
landingssider kan de også fungere som kontekstuell navigasjon.
Landingssider vil som regel opprettes fordi de har mye eget innhold som skal publiseres i egen
struktur og ikke hentes fra andre steder på portalen. Sonen for nyttige lenker er derfor også
ment å fungere som innganger til underliggende sider i egen struktur.
Eksempelet under viser hvordan nyttige lenker presenteres for sluttbruker som navigasjon til
underliggende sider som er opprettet som redaksjonelt innhold innenfor en avgrenset struktur.

Aktuelt
Ettersom landingssider ikke alltid vil ha relevant innhold eller behov for å synliggjøre nyheter,
er denne sonen valgfri. Med dette menes at dersom det ikke publiseres nyheter, vil ikke sonen
vises for sluttbruker - heller ikke overskrift og lenke til flere aktuelle saker.

Teksten til lenken til flere aktuelle saker kan redigeres og må peke til en valgt side - for
eksempel en listeside som er opprettet for å samle flere saker om landingssidens
emne/område.

Du kan velge å ikke fylle inn tekst og lenke til mer aktuelt. Lenke og pil vil da ikke vises for
sluttbruker.
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Generelt innholdsområde
Landingssider har to soner for fritt redaksjonelt innhold. Dersom du velger å ikke publisere
innhold i disse sonene, vil sidene likevel fremstå som fullverdige – uten strekene med mer som
du ser i redigeringsmodus.
Hver av de to sonene kan ha en, to eller tre blokker. Du kan også velge om du vil ha overskrift
og lenke til mer innhold.
På eksempelet under vises øverste generelt innholdsområde med overskrift (Faglig
informasjon), med 2 blokker (en med tekst/lenker og en med banner) og med lenke til mer
innhold (Flere arrangementer).
Det nederste innholdsområdet vises med tre blokker uten overskrift og uten lenke til mer
innhold.

Side 3 av 4

Publisering av innhold under Generelle innholdsområder
De fleste funkjsonene/feltene er selvforklarende og vil være gjenkjennelig fra andre sidetyper
på regjeringen.no. Du kan velge å "redigere på siden", men overskrift og lenke til mer innhold
må legges inn under Alle egenskaper.

En, to eller tre kolonner?
For å vise en blokk over to kolonner, klikker du på selve blokken du vil endre.
Deretter velger du "hamburger-menyen", "Vis som" og krysser av for "2 kolonner".
(Vi gjør oppmerksom på at dersom du velger 3 kolonner, vil blokken likevel ikke vises over mer
enn to kolonner. Valget "Tilpass" har heller ikke funksjon på regjeringen.no og du trenger ikke
forholde deg til dette.)

Som eksempelet under viser, kan soner med artikler (tekstlig innhold) også vises over 2
kolonner.

Alle soner bør ha minimum to blokker – og en av disse bør da vises over 2 kolonner.
Dersom man kun har en blokk, kan dette oppleves som et "hull" i siden for sluttbrukere.

Sone for lenkelister og kontakt
Sonene for lenker og kontakt nederst på sidene publiseres som på temasider.
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