Guide: Newsdesk 2.0
Newsdesk er et helt essentielt værktøj til at holde styr på nyhedsdøgnet på vores nyhedssider.
Med version 2.0 snakker værktøjet nu også sammen med Newscycle/Kodus. På den måde
optræder alle publicerede artikler nu automatisk i Newsdesk.

Login
1. Gå til adressen jourbox.dk/newsdesk*
2. Log på med dit Jourbox-login
Hvis du har været på før, logges du nu direkte ind på den sidste valgte redaktion.
Hvis ikke skal du:
1. Vælge din redaktion under Brugerindstillinger
Under redaktioner er der bl.a. også kategorier for et fuldt overblik over alle sider i JFM, alt sport i
JFM samt ugeaviser og overblik for de printredigerende.

2. Klik Gem
*Newsdesk fungerer bedst i en Chrome-browser
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Publikationsplanen
Publikationsplanen viser automatisk artikler med prioritet og tidspunkt, når de er publiceret fra Newscycle.
Det er desuden muligt at skrive planlagte artikler direkte ind i Newsdesk.
I menuen øverst til højre kan du:
Skifte dato

Skifte redaktion

Logge ud

Yderst til venstre er tophistorier på sitet. Derefter følger lavere prioriteter samt lokal- og/eller
specialredaktioner.

Sådan optræder artiklerne i kolonnerne:
Har været online:

Går online senere:

Er skrevet direkte ind i Newsdesk:

Det røde udråbstegn vises som en advarsel, hvis artiklen enten ikke har et billede eller har en kort rubrik.
Artiklen publiceres uanset.
Det står i toppen af hver kolonne, hvilke prioriteter, der vises. Der kan du desuden:

Se et udvidet overblik for
dagen på den valgte kolonne

Se hele ugen for den valgte
kolonne

Du kan altid komme tilbage til oversigten i menuen nederst til højre via denne knap:
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Opret planlagt artikel
1. Klik på et +-symbolet i den ønskede kolonne.
2. Skift evt. tidspunktet, hvis det ikke passer.
3. Skriv en rubrik, en beskrivelse og en byline. Sæt også en prioritet og angiv evt. en længde samt om
artiklen er en plus-artikel.

Når den planlagte artikel oprettes og publiceres i Newscycle, vil den optræde to gange i Newsdesk.
Du kan nemt slette eller redigere oplysningerne efterfølgende ved at trykke på boksen:
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Skriv overlevering
1. Vælg knappenåls-symbolet i menuen nederst til højre:
2. Find din redaktion og tryk på +-symbolet
(Hvis din redaktion står flere gange, vælg da den øverste)
3. Skriv din tekst
4. Klik Ok

Hvis du vil ændre eller tilføje, skal du bare klikke på boksen.

Skriv pushbesked
1. Vælg wifi-symbolet i menuen nederst til højre*:
2. Skriv din push-besked i felterne
3. Klik Gem, når du er færdig

Hvis du vil ændre eller tilføje, skal du bare klikke på boksen, inden beskeden sendes ud.
*JV-redaktionerne skal skifte redaktion til PRINT JydskeVestkysten, før der kan skrives pushbeskeder.
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Guide: Silas Bang

