Gemme og Udgive Visiotegninger på SharePoint Server
Der er i dette site oprettet 3 dokumentbiblioteker:

Gem og udgiv Visio tegninger på Microsoft Office SharePoint Server 2007.
1. Opret tegning i Visio. (Standard Rutediagram eller Tværfunktionelt Rutediagram)
2. Gem tegningen i Visio Tegninger på SharePoint sitet.
(Du kan skrive, eller kopiere linkadressen til biblioteket, eller hvis du HAR gemt i biblioteket før, kan
du finde det under Mine Netværkssteder)
3. Gem tegningen som WEB side, i biblioteket Visio HTML
4. Kopier URL adressen når siden vises
5. Opret en ny side i biblioteket Visio Sider, anvend typen: Hel Side, Lodret

6. Indsæt Webdelen Sidevisning

7. Rediger til at vise siden fra punkt 4, ved at angive linket fra punkt 4.

Ved senere redigering af tegningen:
1.
2.
3.
4.

Åben tegningen fra Visio Tegninger biblioteket
Rediger tegningen
Gem tegningen i Visio Tegninger
Gem som Webside oveni den eksisterende fil i Visio HTML

Oprette Visiotegning som skabelon i Tegning Biblioteket
For at gøre det endnu lettere at oprette nye tegninger og anvende egen brugerdefineret skabelon, kan
følgende gøres:
1.
2.
3.
4.
5.

Opret brugerdefineret stencil
Gem denne som stencil i SharePoint mappe, evt. navngivet ”Stencil”
Opret starttegning som anvender denne stencil (og ikke andre?), gem denne et tilgængeligt sted.
Under Webstedshandlinger | Indstillinger for websted vælges Webstedsindholdstyper.
Klik Opret, og udfyld felterne som vist herunder, afslut med OK.

6. I vinduet som vises efter oprettelsen, vælges Avancerede indstillinger.
7. Vælg Overfør ny dokumentskabelon klik på Browse og find og vælg filen
8. Øvrige indstillinger som vist herunder, og klik OK

9. Tilbage i Tegninger biblioteket klikkes på Indstillinger | Indstillinger for dokumentbibliotek
10. Under Avancerede indstillinger vælges Ja under Tillad styring af indholdstyper
og Nej under Skal kommandoen ”Ny mappe” vises i menuen Ny?.
11. Dette aktiverer området Indholdstyper hvor indholdstyper vises.
12. Klik på Tilføj fra eksisterende webstedsindholdstyper og vælg den netop oprettede
webstedsindholdstype.
13. Findes der andre indholdstyper i listen kan disse slettes ved at klikke på navnet, og i det vindue der
vises klikke Slet denne indholdstype.
Nu vil knappen NY indeholde den Visio skabelon som blev oprettet.
Skal skabelonen rettes/erstattes, gøres dette lettest ved at gentage step 4-8, derpå bliver alle mapper som
anvender denne webstedsindholdstype automatisk opdateret.

