
Kodeordsbeskyttelse af dele af hjemmeside 

Ønskes en beskyttelse af et helt websted, enkelte faner eller enkeltfiler på din hjemme-

side, så kan et plugin der hedder Page Security & Membership installeres. Det gøres på 

følgende måde: 

Installation af plugin 

1. Du logger dig ind som administrator på din hjemmeside. Går ned i menuen til 

venstre og vælger Plugins og herunder vælger du Tilføj nyt 
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2. Du skriver nu, i det nye vindue som dukker op, i højre side (pilen i fig. 2) navn på 

plugin, Page Security & Membership og trykker på Enter på dit tastatur. Du får nu et 

valg mellem flere plugins, og vælger det du søgte. Nogle gange er der flere plugins 

der har næsten samme navn, så vælg det rigtige. Du trykker på installer og derefter 

aktiver. 

 

 

Figur 2 



 

3. Plugin er nu installeret på dit websted. 

Brug af plugin  

Før du kan bruge plugin, så er der lige et par ting der skal gøres/indstilles. 

1. Gå igen ned i menuen til venstre, denne gang til indstillinger og undermenuen Page 

Security. Når du har valgt denne menu kommer dette skærmbillede til syne. 
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2. Vælg og fravælg følgende felter: 

a. Force Login (vælges) 

b. Enable Menu Filtering (fravælges) 

Tryk på Save Changes 

 

Figur 4 

Hvis du ønsker at hele webstedet skal være adgangsbeskyttet, skal du under 

Global Security Features vælge Protect Entire Site. 

Nu er plugin klar til brug. 

  



Oprettelse af brugere med adgangstilladelse 

1. Gå igen ind i menuen i venstre side og vælg brugere. 

2. Vælg tilføj ny og udfyld denne, du skal bruge følgende information for at oprette en 

bruger: 

a. Brugernavn 

b. E-mail 

c. Fornavn 

d. Efternavn 

Tryk derefter på Vis adgangskode. Programmet foreslår en meget sikker 

adgangskode, du kan skrive den du ønsker. Hvis programmet finder 

adgangskoden Svag eller Meget svag, skal du sætte flueben i Bekræft brug af 

svag adgangskode 

Den enkelte bruger, der kun skal kunne læse indhold, anføres som abonnent. 

Tryk på tilføj bruger. 

 

Oprettelse af brugergruppe 

Alle brugere kan bruges som en brugergruppe, men der kan også laves specielle 

brugergrupper, som du selv navngiver. Dette gøres i menuen i venstre side under brugere, 

hvor du vælger Add Group, her kan du også se hvilke grupper der er oprettet. 

Det er på denne måde muligt at give visse grupper af personer adgang til særlige sider, 

mens andre grupper ikke har adgang til disse. Ikke oprettede brugere har ikke adgang til 

nogen af siderne. 

 

  



Adgangsbeskyt en fane eller en enkelt side 

1. Opret en ny side som normalt uden at lægge indhold på siden. Du skriver altså bare 

sidens navn, vælger hvor den skal placeres og trykker på udgiv. 

2. Herefter går du ind og redigerer den netop oprettede side og går ned i menuen i 

højre side og markerer i feltet ”Restrict Access” feltet ”Protect this page and its 

descendants” 

, 

 

Figur 5 

3. Når du har markeret feltet kommer der en ny valgmulighed op. Her skal du vælge 

hvilken gruppe der skal have adgang til siden, du kan vælge at det er alle 

”Registered Users” eller en specifik gruppe som du selv har oprettet. 

4. Opdater herefter siden. Der skal nu bruges Brugernavn og Adgangskode for at 

komme ind på siden. Hvis du prøver den nu, så går du direkte igennem, da du jo er 

logget på. Du skal altså logge helt ud og så afprøve. 

5. Gå ind og rediger siden og læg det indhold på denne som du vil have 

adgangsbeskyttet. 


