
Lav ny version
Lav en ny version af en given udgivelse

Ny version af udgivelse

Gå til energiinstituttet.dk

Find den gamle version af udgivelsen

Åben menuen for udgivelse

Klik på "View item"

Åben fanen for handlinger



Åben fanen for handlinger

Klik på "Actions"

Forbered ny version

Klik på new version

Ny version oprettet



Ny version oprettet

Beskeden i toppen viser, at en ny version er oprettet, og du er ved at redigere den. Åben fanen detaljer ved at klikke på "Details"

Rediger udgivelsen

Klik på "Edit item"

Ny fil



Ny fil

Typen er den samme, når du laver en ny version, så klik over til fasen med "Upload"

Slet den gamle fil

Den gamle udgivelse bliver i arkivet og er forbundet med den nye version, så slet filen herfra ved at klikke på skrældespanden

Bekræft sletning



Bekræft sletning

Klik på "Remove"

Find din nye fil

Klik på "Browse..."

Naviger til filen



Naviger til filen

Find filen på din computer (eller på nettet via fanen "From URL"

Ret info for filen

Klik på "Show options"

Åben sprog-menuen



Åben sprog-menuen

Klik på pilen ud for "English"

Vælg sprog

På billedet vælges "Danish"

Upload andre filer eller fortsæt



Upload andre filer eller fortsæt

Når du har uploadet alle filer, skal du klikke på "Next", for at tjekke udgivelsens oplysninger

Tjek info

På billedet rettes titlen til. Du behøver ikke skrive, at det er en ny version, det oplyser systemet selv.

Rul ned



Rul ned

Rul ned over siden og tjek at alle oplysninger gælder.

Send til godkendelse

Klik på "Deposit Item Now"

Gå videre



Gå videre

Når du har rettet til, så klik på "Next"

Send til arkiv

Hvis du ikke har lavet de store ændringer, kan du selv godkende dokumentet med det samme.

Ny version færdig



Ny version færdig

Når du ser denne besked, er både den gamle og den nye version online.
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