Redigere bedriftsoppføring på
Boguiden.no er mobilvennlig, men vi anbefaler at du bruker en datamaskin når du skal redigere din
bedriftsoppføring.
Gå til http://boguiden.no/bedrifter/ og logg inn med brukernavn og passord i boksen til høyre på
siden:

Hvis du ikke husker brukernavn og passord kan du sende en e-post til kontakt@boguiden.no eller
skrive en melding til oss på vår Facebookside for å få det tilsendt på nytt.

Ditt kontrollpanel («baksiden» av din bedriftsoppføring)
Du blir så videresendt til ditt kontrollpanel. Det ser slik ut:

Klikk på bedriftsnavnet for å åpne din bedriftsoppføring.

Du blir så videresendt til «baksiden» av din bedriftsoppføring. Se forklaringer på de røde pilene under
bildet.

1. Her kan du redigere navnet på bedriften
a. Klikk én gang i feltet (etter det navnet som står der), slett det som står der og skriv
inn nytt navn

2. Her kan du redigere tekstbeskrivelsen av bedriften din
a. Klikk én gang i feltet, slett teksten som ikke gjelder lenger og skriv inn ny

3. Her kan du endre Bedriftskategorier (vi godtar maks 3 kategorier for én bedrift)
a. For å legge til ny kategori: klikk i tom boks ved siden av ønsket kategori for å aktivere
b. For å fjerne kategori: klikk i boks med «haken» for å fjerne den

4. Her kan du endre lokasjon/plassering av din bedrift
a. For å legge til ny lokasjon: klikk i tom boks ved siden av ønsket lokasjon for aktivere
b. For å fjerne lokasjon: klikk i boks med «haken» for å fjerne den

Videre nedover på siden kommer vi til disse:

5. Utdrag. Her kan du endre den korte beskrivelsen av bedriften din (denne kan stå tom)
a. Klikk én gang i feltet, slett den gamle teksten og skriv inn ny

6. Her kan du endre hovedbilde for bedriften din
a. Klikk på linken «Fjern fremhevet bilde» for å fjerne det gamle bildet eller klikk én
gang på bildet for å åpne mediebiblioteket ditt eller laste opp nytt bilde fra
datamaskinen din.

Videre nedover ser vi dette:

7. Undertittel er f.eks. et slagord som vises ved siden av eller under bedriftsnavnet
a. Endre ved å klikke én gang i feltet, slett det som står der og skriv inn ny

8. Adresse. Her gjelder det å ta tunga rett i munnen. Bøveiene er ikke helt oppdaterte hos
Google, men vi har følgende løsning på det:
a. Først må du søke opp «Bø i Vesterålen» i det grå feltet ved siden av «Address»
b. Klikk på «Find»-knappen for å finne Bø

c. Se så på kartet (det havner automatisk i nærheten av Bøhallen). Hold musepekeren
over kartet og scroll med musepekeren for å zoome ut slik at du får et bedre
overblikk på kartet
d. Klikk én gang og dra med musepekeren for å navigere deg i kartet. Når du har funnet
stedet du ønsker, klikker du én gang med musepekeren. Den røde «nåla» plasserer
seg da på ønsket sted
e. Skriv så inn riktig veinavn i samme felt hvor du tidligere skrev «Bø i Vesterålen». IKKE
klikk på «Find», men la det stå slik

9. Telefonnummer til bedriften
a. Klikk én gang i feltet, slett det som står der og skriv inn nytt nummer

10. Ekstra telefonnummer til bedriften
a. Klikk på «+ ADD NEW ITEM» for å legge til et til telefonnummer
b. Skriv inn telefonnummeret i det nye feltet

11. E-postadressen til bedriften
a. Klikk én gang i feltet, slett det som står der og skriv inn ny e-postadresse

12. Vis e-post
a. Denne må stå på «ON» for at e-postadressen skal vises

13. Kontakt-knapp
a. For at dine besøkende skal kunne ta kontakt med deg via et kontaktskjema, må
denne stå på «ON»

14. Nett (nettsideadresse)
a. Klikk én gang i feltet, slett det som står der og skriv inn ny tekst

15. Nettadresse tekst. Her kan du ha en tekst i stedet for bare nettadressen som du skrev over
(denne er valgfri og kan stå tom).
a. Klikk én gang i feltet, slett det som står der og skriv inn ny

16. Åpningstider
a. Pass på at boksen står på «ON» for at åpningstidene skal vises
b. Her kan du endre åpningstider ved å klikke i de feltene, slette det som står der og
skrive inn nye åpningstider
c. I boksen ved «Notat» kan du føre inn ekstra informasjon om åpningstidene

17. Sosial. Her kan du linke til dine sosiale medier (Facebook, Instagram, etc.)
a. Pass på at boksen står på «ON» slik at de sosiale mediene vises
b. Klikk på «+ ADD NEW ITEM» og velg ikon i nedtrekksmenyen som kommer frem
c. Kopier nettadressen til f.eks. din Facebookside og lim den inn i feltet ved siden av
«Link»

18. Bildegalleri. Her kan du legge til (inntil 20 bilder) og slette gamle bilder.
a. Pass på at boksen er satt til «ON» for at galleriet skal vises
b. Klikk på «+ ADD NEW ITEM» for å legge til et nytt bilde
c. Klikk på «Select Image» for å finne bilde på din datamaskin

19. Tjenester. Her kan du legge til tjenester som din bedrift tilbyr
a. Pass på at boksen er satt til «ON» slik at tjenestene vises
b. Klikk på «+ ADD NEW ITEM» for å legge til en tjeneste
c. I nedtrekksmenyen kan du finne et ikon som passer tjenesten
d. Skriv så inn tittel på tjenesten

Nå kan du scrolle helt opp til modulen «Publiser».
For å forhåndsvise dine endringer kan du klikke på «Forhåndsvis endringer».
Klikk på «Oppdater» for å lagre endringene du har gjort.

Endringene vil nå vises i bedriftsoppføringen din på Boguiden.no.

