Om bboskane.se, detaljerna
Domänen
Domänen bboskane.se ägs av Peter Aspe.
Den är en tilläggsdomän under lommabridgen.se, som ägs av Lomma Bridgeklubb, som också står för
hyran hos webbhotellet.
Båda ”bor” hos Wopsa, ett lokalt webbhotell: https://wopsa.se/.
Administrationen av tjänsterna för såväl bboskane.se som lommabridgen.se görs via
https://cpanel.lommabridgen.se/, användarnamn: lommabridgen; lösenord: xyz.

Sajten
Inloggning till Wordpress för bboskane.se sker via https://bboskane.se/wp-login.php, lösenord
xyz. Administratörer är: admin, Peter, och Rickard Olsson; lösenord: xyz.
Redaktörer är Charlotte Rudbäck, Göran Stigsson och ett antal andra, som har behörighet att mejla in
inlägg via inlagg@bboskane.se. Redaktörerna har fått utökade behörigheter jämfört med tidigare, men
endast Charlotte och Göran har möjlighet att administrera hemsidan, göra inlägg direkt, massmejla
osv. Redaktörerna har lösenordet: xyz. Var och en uppmanas att byta lösenord.
Backupp sker varje natt, så eventuella missgrepp är inte katastrofala.
ftp-adressen är ftp.lommabridgen.se , användarnamn och lösenord som för cPanel ovan.
Den publika användningen är krypterad vis SSL (https://), även om man går via http.
Detaljerad information om sajten och dess databas etc finns i bifogade dokument.
Några abbrovinker som jag gjort vid skapandet av sidor, menyer etc finns i annat bifogat dokument.

Mejladresser
Följande mejladresser har skapats:
admin@bboskane.se, bbotaskforce@bboskane.se, ekonomi@bboskane.se, info@bboskane.se,
inlagg@bboskane.se och tl@bboskane.se de vidare via cPanel till ekonomiansvariga i de olika
klubbarna, samtliga tävlingsledare, de fyras gäng, jourhavande support (info), inläggssidan (inlagg) och
Peter (admin) respektive. Ändringar är lätta att göra via cPanel/E-post/Vidarebefordrare. Lösenorden
för samtliga är xyz.
De här adresserna gör ju att alla inblandade slipper skapa egna mejlgrupper – de finns redan här.

Abbrovinker
#ankare
är ett finurligt verktyg som används för att skapa länkar inne på en sida. Eller utifrån direkt till ett
avsnitt på en sida, tex: https://bboskane.se/allt-om-spel-pa-bbo/#Ansprak. I det fallet kommer man
alltså direkt till avsnittet ”Göra anspråk” på sidan ”Allt om spel på BBO”. Och det är så jag har gjort för
att få ”kapitelindelningen” på sidorna.
En liten snag gör att när man kallar på ankaret, så hamnar ankaret precis ovanför bildrutan på datorn,
så därför har jag lagt till linjer mellan kapitlen (1). För att göra ankare av linjen, klicka på Avancerat (2),
skriv in ett lämpligt namn på HTML-ankaret (3). I nästa steg, markera kapitelrubriken (eller
motsvarande) (4), tryck redigera och skriv in namnet på ankaret enligt (3) och tryck Enter – klart.

Snabblänkarna på startsidan
För att få till länkar i textrutan har jag fått skriva lite html-kod. Startsidans inställningar hittar man
under Utseende/Anpassa på wordpress-sidan. För att redigera snabblänkarna (1), klicka på pennan (2)
så dyker html-koden upp i (3). Hela koden ser ut som i tredje bilden (4). Det är ju bara texten med
tillhörande länkar som finns där, så det är inte så knepigt att redigera om det skulle behövas, enklast
genom att klippa/klistra och redigera i extern enkel textredigerare. Avsluta med att Publicera.

Rubrik h4
Rubrikerna i temat är svarta, utom huvudrubriken. Jag ville ha mellanrubrikerna på sidorna i samma
blåa färg som huvudrubrikerna. Sådant går att göra via Utseende/Anpassa/Extra CSS ungefär som i
föregående avsnitt:

Peter Aspe 2021-04-04

Full information om Wordpressinstallationen avseende bboskane.se (2021-04-02)
### wp-core ###
version: 5.7
site_language: sv_SE
user_language: sv_SE
timezone: Europe/Copenhagen
permalink: /%postname%/
https_status: true
multisite: false
user_registration: 1
blog_public: 1
default_comment_status: open
environment_type: production
user_count: 17
dotorg_communication: true
### wp-paths-sizes ###
wordpress_path: /home/lommabridgen/bboskane.se
wordpress_size: 47,29 MB (49592147 bytes)
uploads_path: /home/lommabridgen/bboskane.se/wp-content/uploads
uploads_size: 137,56 MB (144247043 bytes)
themes_path: /home/lommabridgen/bboskane.se/wp-content/themes
themes_size: 5,70 MB (5975346 bytes)
plugins_path: /home/lommabridgen/bboskane.se/wp-content/plugins
plugins_size: 41,85 MB (43884148 bytes)
database_size: 6,89 MB (7220244 bytes)
total_size: 239,29 MB (250918928 bytes)
### wp-active-theme ###
name: Treville (treville)
version: 2.0.2
author: ThemeZee
author_website: https://themezee.com
parent_theme: none
theme_features: core-block-patterns, automatic-feed-links, title-tag, post-thumbnails, menus, html5,
custom-background, custom-logo, custom-header, editor-style, customize-selective-refresh-widgets,
responsive-embeds, editor-color-palette, treville-pro, themezee-breadcrumbs, themezee-mega-menu,
themezee-widget-bundle, themezee-related-posts, infinite-scroll, woocommerce, amp, widgets
theme_path: /home/lommabridgen/bboskane.se/wp-content/themes/treville
auto_update: Inaktiverat

### wp-plugins-active (7) ###
Email posts to subscribers: version: 5.7, author: Gopi Ramasamy, Automatiska uppdateringar
inaktiverade
Jetpack by WordPress.com: version: 9.5, author: Automattic, Automatiska uppdateringar inaktiverade
Loginizer: version: 1.6.6, author: Softaculous, Automatiska uppdateringar inaktiverade
Postie: version: 1.9.55, author: Wayne Allen, Automatiska uppdateringar inaktiverade
To Top: version: 2.2.1, author: Catch Plugins, Automatiska uppdateringar inaktiverade
WPForms Lite: version: 1.6.5, author: WPForms, Automatiska uppdateringar inaktiverade
WP Google Fonts: version: v3.1.4, author: Noah Kagan, Automatiska uppdateringar inaktiverade
### wp-plugins-inactive (1) ###
Akismet Anti-Spam: version: 4.1.9, author: Automattic, Automatiska uppdateringar inaktiverade
### wp-media ###
image_editor: WP_Image_Editor_Imagick
imagick_module_version: 1802
imagemagick_version: ImageMagick 7.0.10-10 Q16 x86_64 2020-07-09 https://imagemagick.org
file_uploads: File uploads is turned off
post_max_size: 8M
upload_max_filesize: 2M
max_effective_size: 2 MB
max_file_uploads: 20
imagick_limits:
imagick::RESOURCETYPE_AREA: 94 GB
imagick::RESOURCETYPE_DISK: 9.2233720368548E+18
imagick::RESOURCETYPE_FILE: 12288
imagick::RESOURCETYPE_MAP: 94 GB
imagick::RESOURCETYPE_MEMORY: 47 GB
imagick::RESOURCETYPE_THREAD: 1
gd_version: 2.2.5
ghostscript_version: 9.25
### wp-server ###
server_architecture: Linux 3.10.0-962.3.2.lve1.5.27.el7.x86_64 x86_64
httpd_software: Apache
php_version: 7.4.15 64bit
php_sapi: litespeed
max_input_variables: 1000
time_limit: 30
memory_limit: 128M

admin_memory_limit: 256M
max_input_time: -1
upload_max_filesize: 2M
php_post_max_size: 8M
curl_version: 7.71.0 OpenSSL/1.1.1d
suhosin: false
imagick_availability: true
pretty_permalinks: true
htaccess_extra_rules: false
### wp-database ###
extension: mysqli
server_version: 5.7.33
client_version: 5.7.33
### wp-constants ###
WP_HOME: undefined
WP_SITEURL: undefined
WP_CONTENT_DIR: /home/lommabridgen/bboskane.se/wp-content
WP_PLUGIN_DIR: /home/lommabridgen/bboskane.se/wp-content/plugins
WP_MEMORY_LIMIT: 40M
WP_MAX_MEMORY_LIMIT: 256M
WP_DEBUG: false
WP_DEBUG_DISPLAY: true
WP_DEBUG_LOG: false
SCRIPT_DEBUG: false
WP_CACHE: false
CONCATENATE_SCRIPTS: undefined
COMPRESS_SCRIPTS: undefined
COMPRESS_CSS: undefined
WP_LOCAL_DEV: undefined
DB_CHARSET: utf8mb4
DB_COLLATE: undefined
### wp-filesystem ###
wordpress: writable
wp-content: writable
uploads: writable
plugins: writable
themes: writable

### jetpack ###
site_id: 190557297
ssl_cert: No
time_diff: undefined
version_option: 9.5:1615547546
old_version: 9.5:1615547546
public: Public
master_user: #2 Peter
current_user: #2 Peter
tokens_set: Blog User
blog_token: kaS1L!ffZ^od7U(hPb(wIF3IG!w&Ayd@
user_token: EFKCOiPW)@RyVNEC2blxbLnUE9laQiyx
version: 9.5
jp_plugin_dir: /home/lommabridgen/bboskane.se/wp-content/plugins/jetpack/
plan: free
protect_header: {"trusted_header":"REMOTE_ADDR","segments":1,"reverse":false}
full_sync: {"started":"Sat, 27 Mar 2021 15:14:06 +0000","finished":"Sat, 27 Mar 2021 15:14:14
+0000","progress":{"options":{"finished":true},"functions":{"finished":true},"constants":{"finished":tru
e},"users":{"total":"1","sent":1,"finished":true,"last_sent":"2"},"network_options":{"finished":true}},"c
onfig":{"options":true,"functions":true,"constants":true,"users":[2],"network_options":true}}
sync_size: undefined
sync_lag: 0 seconds
full_sync_size: undefined
full_sync_lag: 0 seconds
idc_urls:
{"home":"https:\/\/bboskane.se","siteurl":"https:\/\/bboskane.se","WP_HOME":"","WP_SITEURL":""}
idc_error_option: false
idc_optin: true
cxn_tests: All Pass.
### wpforms ###
version: 1.6.5
lite: mar 12, 2021 @ 1:30e m
upload_dir: Writable
db_tables: wpyw_wpforms_tasks_meta
total_forms: 7
total_submissions: 11

