
Kari-Anne Bjørnø Karlsen – karikarl@online.no Side 1 
 

Tasteveiledning Microsoft FrontPage 2003 – Hvordan publisere din 

webside 
 

FrontPage er et program som lar deg utvikle egne hjemmesider. Programmet inne holder 

funksjoner som gjør det mulig å lage hjemmesider med ulike effekter, bilder osv.  

Når du lager en webside i FrontPage vil denne lagres på din datamaskin. For at siden skal synes må 

den publiserers. Dette innebærer at filene overføres til en server (høgskolens websider), og herfra vil 

de være synlige som websider. Denne tasteveiledningen tar kun for seg hvordan man publiserer 

sidene på Høgskolen i Østfolds innleveringsserver, og tar ikke for seg FrontPage som program. 

Når du er ferdig med å lage din hjemmeside er det på tide å publisere denne. I vårt tilfelle skal vi 

pubilsere en hjemmeside som inneholder alle våre arbeidskrav i IKT undervisningen.  Før du skal 

publisere må du sørge for at hjemmesiden er lagret.  

Gjør følgende for å lagre:  

Velg Fil -> Lagre som 

Velg et egnet sted på harddisken, og trykk lagre. 

Publisere 
Nå er du klar for å publiserer dine websider.  

 Velg Fil -> Publiser område 

Du vil nå få opp tilsvarende bilde: 
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Her skal du velge filsystem. For å få overført filene må du være tilkoblet høgskolens nettverk (når du 

er på skolen, eller når du er oppkoblet via VPN hjemmefra). 

Dersom det står O:\06halm-allmenn\ikt\brukernavn i feltet for Plassering for eksternt webområde, 

har du allerede rett bane for innleveringsmappen din. Hvis det IKKE står rett bane her må du gjøre 

følgende: 

Trykk Bla gjennom, velg O: -> LU -> 06halm -> IKT -> din mappe  

Når du har rett bane, trykker du OK. 

 

Du vil nå få opp et bilde med to vinduer. I venstre vindu har du filene som befinner seg på din 

datamaskin. På høyre side har du mappen din på O:. Legg merke til at disse to vinduene faktisk 

representerer to forskjellige datamaskiner. Den høyre er høgskoleserveren, og den venstre er din 

maskin.  

Neste skritt er nå å overføre filene fra din datamaskin (venstre vindu) til høgskolens server (høyre 

vindu). 

Nederst i høyre hjørne har du følgende valg: 
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Her skal du velge Lokal til ekstern (altså fra din lokale datamaskin til høgskolens eksterne server). 

Trykk deretter Publiser webområde. 

Dersom du får spørsmål om å overskrive filer er dette greit. Dette innebærer bare at du ”bytter” ut 

filene som befinner seg i din innleveringsmappe med de filene som befinner seg på din datamaskin.  

Overføringen kan ta litt tid. Når overføringen er ferdig vil du se følgende melding nederst til venstre : 

 

Da skal din hjemmeside være publisert på nettet. For å være helt sikker på at alt er som det skal, kan 

det lønne seg å dobbeltsjekke ved å gå inn på O:, finne sin mappe, dobbeltklikke på filen som heter 

index.htm, og se at alt er som det skal. Når du dobbeltsjekker på denne måter er du inne på 

høgskolens server, og ser hva som faktisk ligger der. Dersom det har oppstått feil i 

publiseringsprosessen vil ikke alle sider/filer komme opp som de skal. Dersom sidene dine har 

mangler, kan det være nødvendig å publisere siden/området på nytt. 

Lykke til! 


