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 Inngangur  
Í þessari notendahandbók verður farið yfir hvernig hægt er að búa til vef sem nýtir samskiptamiðils einingar 

kerfisins Rabba inn á vef sem notar LiSA vefumsjónarkerfið.  

 Frumskilyrði  
Gert er ráð fyrir að sá sem les þessa handbók hafi reynslu af notkun á LiSA vefumsjónarkerfinu og hafi aðgang 

að uppsettum vef sem notar Rabba. Ef slíkur vefur er ekki fyrir hendi má fara í gegnum rekstrarhandbók 

Rabba sem má einnig finna í þessum skilum, og setja upp vef með aðstoð hennar.   
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 Uppsetning á vef 
Uppsetningarkaflanum er skipt upp eftir einingum. Fyrir hverja einingu kemur fram hvað einingin gerir, og 

hvað stillingar einingarinnar þýða.   

Athuga skal að notkun á öllum einingum er eins í LiSA, og er þriggja skrefa ferli.  

1. Leita að einingu. 

2. Draga hana inn á síðu.  

3. Stilla einingu með stillingum sem birtast í valmynd hægra megin á síðunni.  

Þar sem þetta er alltaf eins  verða bara skýringarmyndir fyrir fyrstu eininguna, en fyrir restina verður sýnt 

einungis hvaða stillingar á að stilla.  

 Notification List 
Þessi eining birtir allar tilkynningar (e. notifications) sem innskráður notandi hefur. Tilkynningar koma m.a. 

þegar annar notandi hefur gert athugasemd við póst hjá innskráðum notanda, þegar líkað hefur verið við póst 

hjá honum, þegar honum hefur verið boðið í hóp & sparkað úr hóp, o.s.frv.  

Uppsetning:  

Til að setja þessa einingu upp þarf að opna LiSA vefumsjónarkerfið, og fara inn á síðu til þess að bæta 

einingunni við. Á myndinni hér fyrir neðan er búið að búa til nýja síðu í LiSA.  

 

Í textaboxinu, sem teiknaður hefur verið hringur utan um skal slá inn t.d. „Notification“. Einingin Notification 

List birtist þá í niðurstöðunum þarna fyrir neðan (með appelsínugulu hringjunum). Þá er hægt að smella á 

eininguna, og draga hana inn á síðuna. Það sem gerist þá sést á myndinni hér fyrir neðan:  
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Það sem sést á síðunni er Notification List einingin. HTML-ið á bak við þetta er sjálfgefið þar sem ekki er búið 

að velja neitt sérstaklega. Til þess að stilla eininguna má smellt á hana, og það sem gerist þá er að stillingarnar 

birtast í valmyndinni á hægri hönd.  

 

Þetta ferli sem verið er að lýsa hér er eins fyrir allar einingar.  

Efsta stillingin á „Notification List“ er „Fjöldi tilkynninga til að birta“. Ef við stillum það á 5, þá sýnir það bara 

nýjustu 5 tilkynningarnar. 

Stillingin fyrir neðan er „Url á allar tilkynningar“. Þegar ýtt er á „...“ takkann birtist listi af öllum síðum í LiSA. 

Þar er hægt að velja síðu inn í LiSA sem inniheldur einingu sem birtir allar tilkynningar sem notandi hefur. 

Þetta er hægt að nota til að búa til fellilista með tilkynningum, sem er svo með hlekkinn „Sýna allar 

tilkynningar“.  

Útlit er svo HTML síðunnar. Það má svo stíla sérstaklega með CSS til þess að láta þennan lista birtast á hvaða 

hátt sem notanda þóknast.  

Dæmi: Búa til fellilista af tilkynningum.  Hægt er að stilla „Fjöldi tilkynninga til að birta“ á 5, „URL á allar 

tilkynningar“ á síðu sem heitir „Notifications“ og hefur lista af öllum notifications, og velja svo útlit. 
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Listinn er þá svona:  

 

Til þess að breyta útlitinu í eitthvað annað, má ýta á „breyta“ takkann á myndinni, sem er merktur með 

rauðum hring á myndinni. Það opnar þá ritil með HTML-inu, sem má breyta að vild og vista. Svo þegar ýtt er á 

gefa út takkann uppi (grænt merki), verður hægt að sjá tilkynningar notanda á framenda (án þess að vera inn í 

LiSA).   

 Group Wall 
Þessi eining birtir hópasýn. Þ.e. pósta, athugasemdir, virkni til að líka við póst og þess háttar.  

Stillingar: 

 Url á hóp: Þetta er stillt á síðuna sem verið er að setja þessa einingu inn á. Notað til að búa til url fyrir 

tilkynningar í kerfinu.  

 Url á join requests fyrir hóp: Þetta er url á síðu sem er með uppsetta „join requests“ einingu. Farið 

veðrur í um hvað hún snýst hérna fyrir neðan.  

 Url á síðu sem er með uppsetta „User Profile External“ einingu, þ.e. einingu þar sem hægt er að sjá 

upplýsingar um hvern notanda.  

 Útlit: Hér má velja hvaða HTML er notað t.d., og hægt er að breyta því eins og í öðrum einingum til að 

fá okkar eigið útlit.  

 Group List 
Þessi eining birtir lista af öllum hópum í kerfinu sem innskráður notandi sér.  

Stillingar:  

 Url á hóp: Stillt á síðu sem inniheldur hópasýn.  

 Útlit: Sama og útlit á einingunum að ofan. Notað til að gera allskonar útlit á eininguna.  
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  Group Cover Image 
Þessi eining birtir mynd fyrir hóp. Inniheldur líka möguleikan á því að yfirgefa hóp, fara í stillingar á hóp, sem 

og join requests fyrir hóp.  

Stillingar:  

 Url á join requests fyrir hóp: Stillt á síðu sem inniheldur Group Join Requests einingu. Notað til þess 

að búa til hlekk yfir á join requests hóps.  

 Url á stillingar hóps: Stillt á síðu sem inniheldur Group Settings einingu. Notað til þess að búa til hlekk 

yfir á stillingar hóps.  

 Url til að fara á þegar hópur er yfirgefinn: Notað til þess að stilla á síðu til þess að senda notanda á 

eftir að hann hefur yfirgefið hópinn.  

 Útlit: Sama og útlit á einingunum að ofan. Notað til að gera allskonar útlit á eininguna.  

  Create Group 
Þessi eining býður upp á form virkni til þess að búa til hóp í kerfinu. 

Stillingar:  

 Url á hópasýn: Stillt á síðu sem inniheldur Group View einingu. 

 Útlit: Sama og útlit á einingunum að ofan. Notað til að gera allskonar útlit á eininguna.  

  Group Join Requests 
Þessi eining sýnir allar join requests fyrir ákveðinn hóp. Á síðu með þessari einingu verður hægt að samþykkja 

notendur inn í lokaða hópa.  

Stillingar:  

 Url á hópasýn: Stillt á síðu með Group Wall einingu.  

 Url á prófíl notanda: Stillt á síðu með User Profile External einingu.  

 Útlit: Sama og útlit á einingunum að ofan. Notað til að gera allskonar útlit á eininguna.  

 

  Group Settings 
Þessi eining býður upp á að breyta stillingum á hóp, t.a.m. nafni, lýsingu, o.fl.  

Stillingar:  

 Url á hópasýn: Stillt á síðu með Group Wall einingu.  

 Útlit: Sama og útlit á einingunum að ofan. Notað til að gera allskonar útlit á eininguna.  

 Group Invite 
Þessi eining býður upp á aðgang að lista af öllum notendum með upplýsingum um hvort þeir séu meðlimir í 

hóp, hvort þeim sé boðið, o.s.frv. Býður upp á að senda út boð í hóp til notanda.  

Stillingar:  

 Url á hóp: Stillt á síðu með Group Wall einingu.  
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 Útlit: Sama og útlit á einingunum að ofan. Notað til að gera allskonar útlit á eininguna.  

  Group Member List 
Sýnir meðlimalista fyrir hóp. Býður upp á að henda notendum úr hóp, og að gera notendur að stjórnendum 

innan hópa.  

Stillingar:  

 Url á hópasýn: Stillt á síðu með Group Wall einingu.  

 Url á prófíl notanda: Stillt á síðu með User Profile External einingu.  

 Útlit: Sama og útlit á einingunum að ofan. Notað til að gera allskonar útlit á eininguna. 

  Group Member List Preview 
Býður upp á að sjá ákveðið marga meðlimi í hóp.  

Stillingar:  

 Url á hópasýn: Stillt á síðu með Group Wall einingu. 

 Url á meðlimasýn: Stillt á síðu með Group Member List einingu.   

 Url á prófíl notanda: Stillt á síðu með User Profile External einingu.  

 Útlit: Sama og útlit á einingunum að ofan. Notað til að gera allskonar útlit á eininguna. 

  Event List 
Þessi eining birtir lista af öllum viðburðum í kerfinu sem innskráður notandi sér.  

Stillingar:  

 Url á viðburð: Stillt á síðu sem inniheldur viðburðasýn.  

 Útlit: Sama og útlit á einingunum að ofan. Notað til að gera allskonar útlit á eininguna.  

  Event Cover Image 
Þessi eining birtir mynd fyrir viðburð. Inniheldur líka möguleikan á því að yfirgefa viðburð, fara í stillingar á 

viðburð o.fl.  

Stillingar:  

 Url á stillingar viðburðar: Stillt á síðu sem inniheldur Event Settings einingu. Notað til þess að búa til 

hlekk yfir á stillingar viðburðar.  

 Url til að fara á þegar viðburður er yfirgefinn: Notað til þess að stilla á síðu til þess að senda notanda 

á eftir að hann hefur yfirgefið viðburðinn.  

 Útlit: Sama og útlit á einingunum að ofan. Notað til að gera allskonar útlit á eininguna.  

  Create Event 
Þessi eining býður upp á form virkni til þess að búa til viðburð í kerfinu. 

Stillingar:  

 Url á viðburðasýn: Stillt á síðu sem inniheldur Event View einingu. 

 Útlit: Sama og útlit á einingunum að ofan. Notað til að gera allskonar útlit á eininguna.  



   

 

 

 

Lokaverkefni fyrir Advania Rabbi Blaðsíða 7 af 8 

  Event Info 
Eining sem býður upp á upplýsingar um viðburð. T.a.m. byrjunardagsetningu, lokadagsetningu, staðsetningu, 

lýsingu o.þ.h. 

Stillingar:  

 Útlit: Sama og útlit á einingunum að ofan. Notað til að gera allskonar útlit á eininguna. 

 

  Event Settings 
Þessi eining býður upp á að breyta stillingum á viðburð, t.a.m. nafni, lýsingu, o.fl.  

Stillingar:  

 Url á viðburðasýn: Stillt á síðu með Event Wall einingu.  

 Útlit: Sama og útlit á einingunum að ofan. Notað til að gera allskonar útlit á eininguna.  

  Event Invite 
Þessi eining býður upp á aðgang að lista af öllum notendum með upplýsingum um hvort þeir séu meðlimir í 

viðburði, hvort þeim sé boðið, o.s.frv. Býður upp á að senda út boð á viðburð til notanda.  

Stillingar:  

 Url á viðburð: Stillt á síðu með Event Wall einingu.  

 Útlit: Sama og útlit á einingunum að ofan. Notað til að gera allskonar útlit á eininguna.  

  Event Member List 
Sýnir meðlimalista fyrir viðburð. Býður upp á að henda notendum úr viðburði, og að gera notendur að 

stjórnendum innan viðburða.  

Stillingar:  

 Url á viðburðasýn: Stillt á síðu með Event Wall einingu.  

 Url á prófíl notanda: Stillt á síðu með User Profile External einingu.  

 Útlit: Sama og útlit á einingunum að ofan. Notað til að gera allskonar útlit á eininguna. 

  Event Member List Preview 
Býður upp á að sjá ákveðið marga meðlimi í viðburð.  

Stillingar:  

 Url á viðburðasýn: Stillt á síðu með Event Wall einingu. 

 Url á meðlimasýn: Stillt á síðu með Event Member List einingu.   

 Url á prófíl notanda: Stillt á síðu með User Profile External einingu.  

 Útlit: Sama og útlit á einingunum að ofan. Notað til að gera allskonar útlit á eininguna. 

  Event Wall 
Þessi eining birtir viðburðasýn. Þ.e. pósta, athugasemdir, virkni til að líka við póst og þess háttar.  
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Stillingar: 

 Url á viðburð: Þetta er stillt á síðuna sem verið er að setja þessa einingu inn á. Notað til að búa til url 

fyrir tilkynningar í kerfinu.  

 Url á join requests fyrir viðburð: Þetta er url á síðu sem er með uppsetta „join requests“ einingu. Við 

förum í um hvað hún snýst hérna fyrir neðan.  

 Url á síðu sem er með uppsetta „User Profile External“ einingu, þ.e. einingu þar sem við getum séð 

upplýsingar um hvern notanda.  

 Útlit: Hér má velja hvaða HTML er notað t.d., og hægt er að breyta því eins og í öðrum einingum til að 

fá okkar eigið útlit.  

  Upcoming Events 
Þessi eining býður upp á hlekki á viðburði sem eru á næstunni fyrir innskráðan notanda.  

Stillingar:  

 Url á event: Stillt á síðu með Event Wall einingu. 

 Útlit: Sama og útlit á einingunum að ofan. Notað til að gera allskonar útlit á eininguna. 

  User and Group Search 
Þessi eining býður upp á leit að hópum og notendum.  

Stillingar:  

 Url á event: Stillt á síðu með Event Wall einingu. 

 Útlit: Sama og útlit á einingunum að ofan. Notað til að gera allskonar útlit á eininguna. 

  User Group List 
Þessi eining birtir alla hópa sem notandi er meðlimur í.  

Stillingar:  

 Url á hóp: Stillt á síðu með Group Wall einingu. 

 Url á hóplistasýn: Stillt á síðu með Group List einingu.  

 Útlit: Sama og útlit á einingunum að ofan. Notað til að gera allskonar útlit á eininguna. 

  User Profile 
Þess eining býður upp á form til að breyta prófil innskráðs notanda.  

Stillingar:  

 Útlit: Sama og útlit á einingunum að ofan. Notað til að gera allskonar útlit á eininguna. 

  User Profile External 
Þessi eining býður upp á að sýna prófil notanda eftir query string.  

Stillingar: 

 Útlit: Sama og útlit á einingunum að ofan. Notað til að gera allskonar útlit á eininguna. 


