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Opprett en plattform for 
nyhetene dine
Mynewsdesk ble startet for å gi bedrifter og organisasjoner muligheten til å nå ut med 
nyheter til interessentene sine. Nå har du en plattform der du på en enkel og effektiv måte 
kan publisere alle typer materiale; pressemeldinger, nyheter, blogginnlegg, bilder, videoer 
og dokumenter. Samtidig kan du spre materialet ditt på sosiale nettverk og til interesserte 
journalister, bloggere og andre mottakere.

Alt materiale samles i et søkemotoroptimalisert nyhetsrom der du har muligheten til 
å tilgjengeliggjøre innholdet journalister, bloggere og redaktører trenger for å kunne 
viderepublisere nyhetene. Du kan også speile nyhetsrommet på ditt eget nettsted slik at 
du bare publiserer materialet ditt i vårt verktøy, men driver trafikk både til nyhetsrommet 
ditt og nettstedet ditt.

I denne brukermanualen finner du alt du trenger å vite for å kunne jobbe på den smarteste 
og mest effektive måten med Mynewsdesk. Den er inndelt i seks deler etter de ulike 
delene av verktøyet.

1. Dashboard – ditt kontrollpanel på Mynewsdesk 

2. Newsroom – innstillinger for nyhetsrommet ditt

3. Publish – publiser materialet ditt

4. Network – kontaktene og listene dine

5. Analyze – statistikk for nyhetsrommet ditt

6. Listen - medieovervåkning
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Dashboard – ditt kontrollpanel 
på Mynewsdesk 
Når du logger på kontoen din på Mynewsdesk, er Dashboard den første siden du kommer 
til. Hvis det er en konto du nettopp har opprettet, kommer det til å stå ”Aktiver og gå 
live” øverst i høyre hjørne. Dette betyr at nyhetsrommet ditt ikke er offentlig ennå, og at 
du kan velge å bygge det opp med materiale før du aktiverer det. Du kan også velge å 
forhåndsvise nyhetsrommet før du gjør det offentlig. 

1.1 Er ditt nyhetsrom komplett?
Øverst i høyre hjørne ser du en måler for hvor komplett nyhetsrommet ditt er. Dess høyere 
tall, dess større sjanse har du for å få publisitet. Når du klikker på spørsmålstegnet 
ved måleren, får du forslag til ulike funksjoner du kan jobbe mer med for å få et 100 % 
oppbygd nyhetsrom. 

1.2 Enkel statistikk  
På dashbordet finner du enkel statistikk (med Plus- og Premium-konto får du også tilgang 
til mer utførlig statistikk i Analyze). Du ser visninger den siste uken, visninger den siste 
måneden og hvor mye tid dine besøkende har brukt i nyhetsrommet i gjennomsnitt. 

Du ser også hvilke nyheter som har vært mest populære i løpet av de siste 30 dagene. 
Tallet som vises ved øye-ikonet, er hvor mange besøkende materialet har hatt. 

Under vises et kart over hvor de siste besøkende befant seg. Kartet viser de 1000 siste 
besøkende de siste 30 dagene. 

1.3 Nye følgere
Her kan du se de siste personene som valgte å følge bedriften din for å abonnere på 
nyheter fra nyhetsrommet ditt. 

1.4 Knytt kontakter (Plus og Premium)
Her ser du de siste treffene fra Knytt kontakter. Se avsnittet om Knytt kontakter(4.5) for 
mer informasjon.

1.5 De siste nyhetene fra Mynewsdesk
I ruten nederst til høyre ser du de siste nyhetene fra Mynewsdesk. Vi byr ofte på 
blogginnlegg som handler om kommunikasjon, markedsføring og media, invitasjoner til 
lærerike og interessante seminarer, og tips om hvordan du kan jobbe med ditt nyhetsrom 
på Mynewsdesk. 

1.6 Legge til nye brukere
Du kan invitere kollegene dine til å bruke Mynewsdesk ved å klikke på bedriftsnavnet i 
den svarte menylinjen øverst på siden når du er pålogget. Klikk på ”Brukere”, og skriv inn 
e-postadressen til personen du vil invitere. 
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Newsroom – innstillinger for 
nyhetsrommet ditt
Nyhetsrommet er en søkemotoroptimalisert plattform der du publiserer nyheter, bilder 
og videoer. Du kan også legge til sosiale medie-feeder fra bl. annet Twitter, YouTube, og 
Facebook for å skape et samlingssted der besøkende kan se alle nyhetene dine samlet 
på ett sted. Her skal vi fortelle om alle funksjonene du kan legge til i nyhetsrommet ditt. 

2.1 Til nyhetsrom 
Klikk her for å se hvordan nyhetsrommet ditt ser ut for besøkende. 

2.2 Innstillinger for nyhetsrommet
Under fanen Newsroom -> Innstillinger for nyhetsrom, oppretter du grunnlaget for 
nyhetsrommet. Her fyller du ut opplysninger om bedriften din og legger til sosiale medie-
feeder. 
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”Using a digital newsroom, you 
can easily get your content out 
to the influencers you want to 
reach.”
-Sofia Juhlin
Head of Marketing - Nordics
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Navn

Bedriftsnavnet ditt, som kommer til å vises på startsiden i nyhetsrommet.

Overskrift

Her setter du overskriften til beskrivelsen av bedriften din. Det kan for eksempel være bedriftens 
slagord eller “Om bedriften”.

Beskrivelse av bedriften

Her legger du inn en beskrivelse av bedriften, som kommer til å vises helt nederst i 
nyhetsrommet. 

Bedriftens logo

Last opp en versjon av bedriftens logo med høy oppløsning. Vi støtter formatene JPG, GIF og 
PNG. 

Lenker

Her kan du legge til opptil tolv lenker som kommer til å vises helt nederst i nyhetsrommet. Velg 
lenker til sider som du vil drive trafikk til, for eksempel til spesifikke sider på ditt eget nettsted, til 
søsterselskaper eller samarbeidspartnere.

Bedriftsbeskrivelse som ”boilerplate”

Her legger du til en kort beskrivelse av bedriften som kommer til å vises under pressemeldingene 
dine. På den måten slipper du å lime inn en beskrivelse av bedriften hver gang du publiserer 
pressemeldinger.

Kommentarer

Her kan du velge om du vil at besøkende skal kunne kommentere materialet du har publisert, om 
de i så fall skal godkjennes før de publiseres, og om du vil motta varsler om nye kommentarer via 
e-post. 

Ønsket snarvei

Her kan du endre URL-adressen (nettadressen) til nyhetsrommet ditt. Dette bør du bare gjøre hvis 
bedriften skifter navn, eller før du har publisert materiale i kontoen, ettersom lenker til allerede 
publisert materiale brytes hvis du endrer navnet i URL-adressen. 

Lisens

Her stiller du inn rettighetene for bildene og videoene dine. Hvis du klikker på spørsmålstegnet 
ved siden av de ulike innstillingene, kan du lese mer om hva de innebærer. 

Bedriftsopplysninger

Adressen til bedriften din, som kommer til å vises helt nederst i nyhetsrommet.
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Språk 

Her velger du språk for nyhetsrommets grensesnitt. 

Custom Tracking

Hvis du bruker Google Analytics, kan du legge inn profil-ID-en din her for å få statistikk for 
nyhetsrommet i Google Analytics. Du finner profil-ID-en din på startsiden i Google Analytics-
kontoen din. Den står i parentes ved siden av profilnavnet. Husk at du må opprette en egen 
”mappe” i Google Analytics for nyhetsrommet. For øyeblikket støtter vi ikke Googles Universal 
Analytics. Denne muligheten er kun tilgjengelig for kunder med Premium-abonnement.

Nyhetskarusellen på forsiden av ditt nyhetsrom

Her velger du om du ønsker at nyhetene skal rotere eller om de skal vises statisk i karusellen på 
forsiden av nyhetsrommet.

Kategorisering

Ved å kategorisere materialet ut fra hvilken bransje du jobber i, når du ut til de journalistene og 
redaksjonene som abonnerer på materiale fra Mynewsdesk. Abonnenter velger hvilket materiale 
de vil ha ut fra de samme kategoriene som du velger mellom. 

I innstillingene for nyhetsrommet setter du en standard for kategorier for det materialet du 
kommer til å publisere. Vi anbefaler at du legger til de mer spesifikke underkategoriene, ettersom 
du da legger til grupper av abonnenter i materialet. Hvis du velger en underkategori, kommer 
materialet også til å sendes til hovedkategorien.  

Det samme prinsippet gjelder for regioner. Legg til regioner når materialet er målrettet mot en 
bestemt region, og når du ønsker å nå ut til lokale journalister.  
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Eksterne kilder

Du har mulighet til å legge til opptil tolv sosiale medie-feeder i nyhetsrommet ditt. Disse vises 
mellom bildebanken og kontaktpersonene for bedriften din. Du klikker på Legg til feed og velger 
mellom de ulike typene: Facebook, Twitter, YouTube, Flickr og Instagram. Det er også mulig å 
legge til RSS-feeder, for eksempel fra blogger. 

●	  For Twitter og Instagram trenger du et brukernavn eller en hashtag. 
●	 Når du legger til Facebook, trenger du lenken til din bedrifts Facebook-side. Vær 

oppmerksom på at Facebook-siden må være offentlig.
●	 For YouTube trenger du et brukernavn, en såkalt User-ID. Gå til YouTube-siden din, og 

se på URL-adressen. Det siste ordet etter skråstreken er brukernavnet. Det kan være en 
kombinasjon av tall og bokstaver. Kopier hele brukernavnet, lim det inn i ruten, og klikk på 
lagre. 

●	  Når du legger til en RSS-feed, går du til den siden du vil hente feeden fra. Der klikker du 
på symbolet for RSS, så åpnes det en ny side. Kopier adressen du får opp, og lim den inn 
i ruten på Mynewsdesk.

●	 Hvis du vil legge til Flickr, må du ha et brukernavn.

Du kan flytte rundt på de eksterne kildene ved å klikke på dem og dra dem dit du ønsker. Vi 
anbefaler at du legger kilder med bilder (Instagram, Flickr og YouTube) øverst og de tekstbaserte 
kildene nederst.

Husk å klikke på lagre-knappen. Merk at det kan ta et par timer før de eksterne kildene kobles 
sammen med nyhetsrommet ditt. 
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Følg-knapp

Det å være følger av en bedrifts nyhetsrom innebærer at du abonnerer på alt tekstmateriale som 
sendes ut fra bedriften. Hvis du vil oppfordre personer til å følge bedriften din, kan du legge til 
Følg-knapper ved å bygge inn denne HTML-koden for eksempel på bedriftens nettside. 

Tips! 

Legg til en ”Følg oss”-lenke i e-postsignaturen din, slik at kontaktene dine kan begynne å følge 
bedriftens nyhetsrom.

Kopier lenken som ligger inne i koden. Hvis du vil se hvordan ”Følg oss”-siden din ser ut, kan du 
lime den inn i nettleseren. Når du har lenken, legger du den til i e-postsignaturen din sammen med 
en oppfordring som ”Hold deg oppdatert – abonner på nyhetene våre!” eller lignende.
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2.3 Innstillinger for Network
Her kan du sette en svaradresse som brukes som standard for nyhetsrommet ditt. 
Avsenderadressen er som standard hello@mynewsdesk.com, men hvis du har en Premium-
konto, kan du selv legge til en avsenderadresse. Se 2.9 E-postinnstillinger.

Her kan du også eksportere de oppdaterte distribusjonslistene dine fra Network-funksjonen som 
en CSV-fil, som du kan importere til Excel. 

2.4 Kanaler
Under Kanaler velger du innstillinger for de sosiale mediekanalene du vil krysspublisere materialet 
ditt til fra Mynewsdesk. Her har du mulighet til å legge til Facebook, Flickr, LinkedIn, Slideshare, 
Twitter, Wordpress og YouTube. Merk at du må være administrator for kontoene du vil legge til. 

Du aktiverer kanalene ved å klikke på Aktiver og deretter følge instruksjonene som vises. Du kan 
velge om kanalen skal vises som forhåndsvalgt som standard, eller om du vil legge den til hver 
gang du publiserer. 
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2.5 Kommentarer
Her ser du kommentarer som venter på godkjenning, hvis du har valgt å tillate kommentarer i 
innstillingene for nyhetsrommet. Du kan også se allerede godkjente, avviste og spam-markerte 
kommentarer. 

2.6 Tag Managementsenteret

Så snart du har publisert materiale med tags, kommer du til å kunne stjernemarkere dem for 
å gjøre dem mer synlige i nyhetsrommet. De stjernemarkerte taggene fungerer som mapper/
snarveier for materialet ditt og vises på siden for nyheter og siden for bilder og videoer. 

Når du har stjernemarkert tags, ser du dem øverst på siden i Tag Managementsenteret. Ved å 
klikke på de kan du velge et relevant bilde for hver tag. 

I Tag Managementsenteret kan du dessuten slå sammen tags og slette tags som du ikke lenger 
bruker. Hvis du klikker på tannhjulet ved siden av taggene, kan du se og redigere materialet som 
er koblet sammen med den bestemte taggen. 

2.7 Nyhetsrom på Facebook
Her kan du legge til en forenklet versjon av nyhetsrommet ditt som en app på Facebook. Vi 
anbefaler at du gjør det hvis du vil skille mellom feeden på Facebook-tidslinjen din og nyhetene 
dine fra Mynewsdesk.

14
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2.8 Hosted newsroom (Premium)
Med funksjonen Hosted newsroom kan du speile nyhetsrommet på Mynewsdesk til nettsiden 
din. For en person som har kunnskap om programmering, og som har tilgang til nettstedets 
kildekode, er det enkelt å opprette denne koblingen. Du kan tilpasse designet for nyhetsrommet 
under fanen Design. 

Det finnes to alternativer: å legge til nyhetsrommet på et subdomene og å legge til nyhetsrommet 
som en Iframe. 

Subdomene (Cname)

Du får mest ut av ditt ”hosted newsroom” hvis du legger det til på et subdomene, ettersom du 
da kan indeksere alt materialet på domenet ditt. Sett opp et subdomene, og pek det mot www.
mynewsdesk.com. Legg til navnet på subdomenet og ditt eget domene i de respektive rutene. 
Om du ønsker å legge til samme topp- og bunnlinje som du bruker på egen nettside (med HTML), 
eller å benytte mer avansert design (med CSS), trykk på Avanserte innstillinger. Vær oppmerksom 
på at vi ikke kan gi support på egen CSS eller HTML.  

Innebygd på eget nettsted (Iframe)

Med dette alternativet kan du vise nyhetsrommet innebygd på ditt eget nettsted og dessuten 
tilpasse designet slik at nyhetsrommet matcher bedriftens grafiske profil. 

Hvis du ønsker en mer detaljert forklaring av hvordan du kobler opp et Hosted newsroom kan du 
se dokumentasjonen det er lenket til på siden Newsroom > Hosted newsroom

Ps: Vi tilbyr også API - for mer informasjon se det tekniske dokumentet for API det er linket til 
under Newsroom -> Hosted Newsroom.   

2.9 Email settings (Premium)
Her kan du skrive inn en egendefinert e-postadresse slik at meldinger og materiale du sender via 
Mynewsdesk, får denne adressen som avsenderadresse. Dette gir deg også mulighet til å endre 
fonter og farger brukt i utsendelsene. Skriv inn e-postadressen du vil bruke og lagre. 

Om nødvendig kan du velge alternativet ”via DKIM/SPF”. Skriv inn egendefinert adresse samt 
adressen til IT-ansvarlig. 

2.10 Nyhetsmodul (Plus og Premium)

Du kan enkelt implementere en nyhetsmodul på din egen nettside. Denne viser dine siste nyheter 
publisert via Mynewsdesk. Nyhetsmodulen vil skape liv på egen nettside samtidig som den driver 
trafikk til nyhetsrommet.

Tilpass modulen ved å velge vertikalt eller horisontalt format. Du kan også velge hvilke 
materialtyper modulen skal vise, samt velge å vise nyheter kun basert på utvalgte tagger. Legg til 
eget design, fonter og farger med CSS. Vær oppmerksom på at vi ikke kan tilby support på egen 
CSS. 
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Publish
Det er i Publish du publiserer alt materialet ditt. Du kan publisere pressemeldinger, nyheter, 
blogginnlegg, eventer, bilder, videoer, dokumenter og kontaktpersoner som skal vises i 
nyhetsrommet ditt. Ved å klikke på fanen for det materialet du vil publisere, og deretter på 
Opprett ny åpner du et nytt publiseringsskjema.  

Tips! 

Bruk de ulike materialtypene kontinuerlig for å lokke til deg ulike typer besøkende. Også mindre 
notiser, blogginnlegg og bilder driver trafikk til nyhetsrommet ditt. 

3.1 Pressemeldinger
Toppsak

Ved å markere pressemeldinger, nyheter eller blogginlegg som toppsak, sørger du for at de blir 
værende på forsiden av nyhetsrommet. 

Publiseringsdato

Øverst i høyre hjørne kan du tidsinnstille materialet, bakover eller fremover i tid. Hvis du vil bygge 
opp en historikk til nyhetsrommet, kan du publisere eldre nyheter og tilbakedatere dem. Vær 
oppmerksom på at du da bør tilbakedatere dem mer enn en uke for at de ikke skal gå ut til noen 
abonnenter. 

Overskrift, sammendrag og brødtekst

Vi anbefaler at du bruker noen av dine søkeord i overskriften, og at de deretter gjentas i 
brødteksten for å søkemotoroptimalisere teksten din. 

Sammendraget vises sammen med overskriften og web-bildet i Mynewsdesks nyhetsfeed, 
på startsiden til nyhetsrommet ditt, i søkemotorer og i de overvåknings-e-postene som går ut 
til de som abonnerer på materiale fra Mynewsdesk. Vær oppmerksom på at sammendraget 
og brødteksten aldri sees samtidig. Du kan velge å kopiere ingressen og bruke den som 
sammendrag, eller du kan skrive en ny. 
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I brødtekstfeltet finner du en verktøylinje der du kan gjøre følgende:

●	  Gjøre skriften fet, for eksempel på ingressen og underoverskrifter.
●	  Gjøre ord om til kursiv.
●	  Lage understreking for tekst.
●	  Lage punktlister og nummererte lister.
●	  Opprette tabeller.
●	  Sette inn hyperlenker.
●	  Bygge inn videoklipp fra YouTube eller videoer fra Mynewsdesk. Du kan også bygge 

inn lydklipp fra for eksempel Soundcloud og bilder fra Flickr. Du markerer hvor du vil ha 
klippet, trykker på play-tegnet i verktøylinjen, kopierer innbyggingskoden fra kilden og 
limer den inn i ruten. Forhåndsvis pressemeldingen før du publiserer den.

●	 Legge til bilder i teksten
●	  Hvis du har kunnskap om HTML-kode, kan du legge til og fjerne kode fra 

pressemeldingen. 

Ressurslenker

Her legger du til lenker som du vil fremheve, for eksempel til artikler, til bestemte sider på 
nettstedet ditt, til samarbeidspartneres nettsteder, sosiale nettverk, osv. 

Hovedbilde

Hovedbildet fungerer som en illustrasjon til pressemeldingen og vises mellom overskriften og 
brødteksten. Det kommer også til å ligge på startsiden til nyhetsrommet og vises i Mynewsdesks 
nyhetsfeed.

Bildet bør ha høy oppløsning (minst 700 piksler i bredden) og gjerne være i liggende format. 
Det ser best ut i nyhetsrommet. Bildene du legger til som hovedbilde, kommer ikke til å havne 
i bildearkivet ditt på Mynewsdesk. Hvis du vil at bildet skal legges til i bildearkivet, må du også 
legge det til under relatert materiale.

Beskrivelse av bedriften

Dette er en bedriftsbeskrivelse som ”boilerplate”. Den vises automatisk under pressemeldingene 
dine. Hvis du vil endre standardteksten her, kan du gå til Newsroom > Innstillinger for 
nyhetsrommet.
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Kategorisering

Ved å legge til kategorier når du ut til de journalistene, redaksjonene og interessentene som 
abonnerer på materiale fra Mynewsdesk, så sørg for at du legger til relevante kategorier. Du kan 
velge opptil ti kategorier og ti regioner. Du kan redigere kategoriene som allerede er opprettet 
som standardkategorier, i Newsroom > Innstillinger for nyhetsrom.

Ved å legge til de mer spesifikke underkategoriene legger du til grupper av abonnenter 
i materialet. Hvis du velger en underkategori, kommer materialet også til å sendes til 
hovedkategorien. Det samme prinsippet gjelder for regioner. Hvis du ikke legger til noen region, 
kommer materialet ditt til å bli sendt ut til abonnenter i hele Norge ut fra de kategoriene du har 
lagt til. 

Tags

Tags kan ses som mapper/snarveier i nyhetsrommet. Ved å bruke tags kan du gjøre det enklere 
for interessentene dine å finne det de leter etter i nyhetsrommet. Du velger hvilke tags som skal 
fremheves som mapper i Tag Managementsenteret.

Eksempler på tags kan være ulike produkttyper, en tag for bedriftens seminarer, en tag for 
bedriftens logoer, og så videre. Det kan være lurt å ha en strategi der du velger noen få relevante 
tags som du bruker kontinuerlig.

Relatert materiale

Her kan du sette sammen et medie-kit som forenkler arbeidet for mottakerne dine. Du kan for 
eksempel relatere tidligere publisert materiale som er relevant for denne teksten, bilder med høy 
oppløsning, videoer, dokumenter og kontaktpersoner til pressemeldingen du nå skal publisere. 

Du kan også opprette nytt materiale ved å klikke på den blå knappen Opprett ny. Du kommer til å 
få velge om det relaterte materialet skal publiseres på samme tidspunkt som hovedmaterialet når 
du trykker ”lagre og publiser”. 

Husk å legge til relevante overskrifter for alt nytt materiale du oppretter, slik at også det 
søkemotoroptimaliseres. 
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Tips!

Ved å relatere tidligere publisert materiale som er relevant, driver du trafikk på nytt til dette 
materialet, og du gjør researchen lettere tilgjengelig for dine interessenter. 

Distribusjon

Utover å sende pressemeldingen til de som har overvåkninger av kategoriene du har valgt, kan 
du velge å sende den til dine egne lister som du oppretter i Network (se 4.1 Network). Du velger 
hvilke lister du vil sende til ved å huke av i boksene ved siden av listene. 

Mottakerne på listene dine får pressemeldingen og alt relatert materiale i en e-post. Hvis samme 
mottaker står på flere lister sørger systemet for at de likevel kun får en mail. 

Kanaler

Her velger du hvilke eksterne kanaler (for eksempel sosiale medier) du vil at pressemeldingen skal 
krysspubliseres til. Du aktiverer de ulike kanalene under Newsroom> Kanaler. 

Forhåndsvis 

Klikk på Forhåndsvis for å se hvordan pressemeldingen kommer til å se ut når den er offentlig. 
Vær oppmerksom på at lenker ikke fungerer i forhåndsvisningen. Ikke glem å gå tilbake til 
publiseringsskjemaet for å publisere, planlegge publisering eller lagre pressemeldingen som 
utkast.

Lagre som utkast 

Hvis du ønsker å lagre pressemeldingen og fortsette å jobbe med den senere, kan du klikke på 
Lagre som utkast. Du kan også begynne arbeidet med å klikke på denne knappen, for da lagres 
pressemeldingen automatisk annethvert minutt. 

3.2 Nyheter 
Her publiserer du mindre notiser og nyheter som ikke er formelle pressemeldinger. I 
nyhetsfunksjonen kan du med fordel publisere artikler der du retter deg mot et bredere publikum, 
for eksempel kundene dine.

Publiseringsskjemaet er det samme som for pressemeldinger (se 3.1 Pressemeldinger), den 
eneste forskjellen er at det ikke finnes noen forhåndsinnstilt beskrivelse(bolierplate) av bedriften. 

3.3 Blogginnlegg 
Blogginnlegg er vanligvis publiseringer med mer personlig preg, for eksempel debattartikler, 
topplister eller intervjuer med ansatte. 

Publiseringsskjemaet er det samme som for nyheter.

3.4 Eventer
Her legger du til kommende eventer som du vil skal vises på startsiden i nyhetsrommet. Når 
du publiserer et event, anbefaler vi at du publiserer en pressemelding eller en nyhet og deretter 
relaterer eventet til pressemeldingen eller nyheten, ettersom det er flere som abonnerer på 
pressemeldinger og nyheter.
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Legg til en kort beskrivelse av eventet (maks. 400 tegn). Legg også til start- og sluttidspunkt 
og sted for eventet. Hvis du har en lenke til en påmeldingsside, kan du legge den til under 
Påmelding. 

3.5 Bilder
Her laster du opp bilder med høy oppløsning som du vil skal være tilgjengelig for nedlasting i 
bildebanken din. Du laster opp bilder ved å trykke på ”Last opp bilder” eller via ”drag and drop”. 
Du kan laste opp mange bilder av ganger. Du kan også importere bilder fra dine andre nyhetsrom 
- trykk på pilen ved siden av ”Last ned bilder”.  

Marker bildet for å legge til informasjon. Legg til en beskrivende overskrift og en relevant 
bildetekst i oppsummeringen, slik at bildet søkemotoroptimaliseres. Du kan også velge lisens for 
bildet du skal publisere, og legge til fotografens navn eller bildekilden. Du kan huke av/redigere 
flere bilder om gangen hvis du ønsker det. 

Du kan gruppere bildene i nyhetsrommet ved å legge til tags. (Les mer om tags i 2.6 Tag 
managementsenter). 

3.6 Videoer
Her publiserer du videoer som du vil at dine besøkende skal kunne se. Vi tillater i prinsippet alle 
videoformater. (Formater som ikke fungerer, er Apple ProRes 4444, Apple Intermediate Codec 
(icod), Microsoft Screen Capture og Interlaced WVC1, Windows Media Video 9 Advanced Profile). 

Det kan ta litt tid å laste opp videoen, avhengig av størrelsen og hvor raskt bredbånd du har. 
Videoen kommer til å vises i høy oppløsning i nyhetsrommet ditt.

Vær oppmerksom på at du må ha tilgang til videofilen for å kunne laste opp en video. Hvis du 
ikke har det, kan du i stedet publisere en pressemelding eller en nyhet og bygge videoen inn i 
brødteksten.

3.7 Dokumenter
Her kan du publisere alle typer dokumenter som du vil at dine besøkende skal ha tilgang til, 
for eksempel brosjyrer og rapporter. Formater som kan legges til, er DOC, PDF, XLS og RTF. 
Maksimal størrelse er 10 MB per dokument. 

3.8 Kontaktpersoner
Du legger til kontaktpersoner ved å klikke på Opprett ny. 

Hvis du vil at kontaktpersonen skal vises som hovedkontakt i nyhetsrommet, klikker du i boksen 
Vis som pressekontakt i nyhetsrommet. Klikk på Sortering for å velge visningsrekkefølge for 
kontaktene hvis du har flere av dem. 

3.9 Gjenopprette innhold
I mange tilfeller kan du gjenopprette innhold som du har begynt å jobbe med, hvis du ved en feil 
lukket siden du jobbet på. Når du går til Mynewsdesk igjen og klikker på Publiser ny, vises det et 
vindu med spørsmål om du vil gjenopprette det du mistet. 

Det finnes et par tilfeller der det ikke fungerer å gjenopprette materiale du har mistet: hvis du 
bytter nettleser, eller hvis du jobber i inkognitomodus i en nettleser. 
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Network
Det er i Network du administrerer dine egne distribusjonslister, ser hvem som følger bedriften din, 
og sender eksklusive e-postmeldinger. Med Network kan du holde listene dine oppdaterte. 

4.1 Legge til nye kontakter
●	  Du klikker på Legg til kontakter for å legge til nye kontakter. 
●	 Man kan laste opp disse filtypene: .xls, .xlsx, .csv, .tsv, .ods. 
●	 Du kan også legge til enkeltadresser ved å trykke på ”Lim inn”. Skriv inn enkeltadresser i 

ruten(1 pr. rad) eller kopier adressene fra f.eks et excel-ark. 
●	 Klikk neste og velg hvilken liste du vil legge kontaktene i. Du kan også opprette en ny liste.
●	 Kontaktene dine blir nå importert. Om du har lastet opp en fil vil det dukke opp en ny 

knapp der det står velg kolonner ved siden av den importerte listen. Her velger du hvilke 
kolonner i excelarket du vil importere.  
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4.2 Redigere og slette kontakter
Huk av og klikk på Rediger lister for å legge til kontakten i lister eller fjerne kontakten fra en liste. 
Ved å klikke på papirkurven kan du slette den markerte kontakten. Ved å trykke på detaljer kan 
du legge til informasjon om kontakten, f.eks telefonnummer, interesseområder osv. Du kan også 
legge til egne notater.

Du kan markere flere ulike kontakter og deretter opprette en ny liste for dem ved å klikke på 
Rediger lister og deretter på Ny liste. Hvis du markerer flere ulike kontakter, kan du også sende en 
melding til dem ved å klikke på den blå knappen Send melding.

Ved å klikke på nedtrekksmenyen ”Lister” får du opp alle listene dine. Her kan du også se de 
som har valgt å avregistrere seg fra utsendelsene dine, og de kontaktene som av en eller annen 
grunn ikke er mulig å nå. Det kan være verdt å ta en ekstra titt på disse kontaktene for å holde 
listene dine oppdaterte, kanskje har noen fått ny e-postadresse? Kanskje er det noen som har 
avregistrert seg ved en feiltakelse?

4.3 Endre navn på og slette lister
Klikk på Lister og deretter på skiftenøkkelen ved siden av den listen du vil endre navn på. 

Hvis du vil fjerne en liste, klikker du på papirkurven. Merk deg at kontaktene i listen ikke blir 
slettet, men fortsatt kommer til å være tilgjengelige under fanen Kontakter. 

4.4 Send melding
Hvis du vil sende materiale til bestemte kontakter eller lister uten at det publiseres i nyhetsrommet 
eller går ut til de som ”overvåker” bedriften din, kan du ta i bruk funksjonen Send melding i 
Network. 

●	  Hvis du begynner å skrive inn et navn i Til-ruten, kommer det opp forslag til kontakter og 
hele lister som du har lagret i Network. Legg til kontaktene du vil sende til. 

●	  Legg ved materiale, det kan være planlagt, allerede publisert eller lagret som utkast. Du 
kan legge ved flere ulike typer materiale i samme utsendelse. 

●	 Lag en overskrift under Emne, og skriv en personlig melding. 
●	  Velg svaradresse, enten adressen som er registrert for nyhetsrommet ditt, eller den 

personlige e-postadressen din.
●	 Du kan forhåndsvise meldingen. 
●	  Klikk på Send melding.
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4.5 Knytt kontakter
Under Knytt kontakter kan du utvide nettverket ditt ved å følge med på hvem som skriver om 
bedriften din eller bransjen din. Med en Plus-konto kan du ha tre søkeprofiler og med Premium-
konto har du et ubegrenset antall søkeprofiler. Du kan for eksempel velge å gjøre et søk på 
bedriftsnavnet ditt, produktene og tjenestene dere tilbyr, et søk på bransjen dere jobber i eller et 
søk på konkurrenter.

4.5.1 Opprette en profil
Når du skal opprette en profil, klikker du på Legg til profil. Legg til et passende navn og deretter 
ordene du vil at vi skal basere søk på. Du kan ha maksimum 30 søkeord i en profil.

For å avgrense søkene dine kan du legge til ord som må være med i resultatet, ved å sette et 
plusstegn fremfor dem. Hvis du vil utelukke noen treff, kan du legge til ord som ikke skal være 
med i treffene, ved å sette et minustegn fremfor dem. Det kan hende at du må gå tilbake til 
søkeordene dine for å stille dem inn i ettertid basert på hvordan treffbildet ser ut. 

Du kan stille inn hvilket språk treffene skal være på, og om du vil bli varslet på e-post når du får 
treff. 
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4.5.2 Vise treff
Klikk på profilen du ønsker å se treff for. Du får da opp en liste over treff som samsvarer med 
søkeordene i profilen din. Ved å krysse av i boksene ved siden av de ulike materialtypene kan du 
velge hvilke treff du vil vise i det aktuelle tilfellet, f.eks kun artikler eller kun treff fra twitter.  

Knytt kontakter henter informasjon fra artikler, blogger, Twitter, offentlige Facebook- og YouTube-
kontoer og forumer, og treffene blir liggende i 60 dager. Ved å klikke på tannhjulet under treffene 
kan du stjernemarkere dem slik at de lagres, slette et treff eller blokkere kilden. Hvis du vil gå 
tilbake til stjernemarkerte treff, klikker du på Favoritter nederst i listen over profiler. Trykk på Vis 
treff for å lese hele artikkelen. 

NB! Hvis profilen ikke besøkes på 30 dager, vil søket stoppes.   

4.5.3 Legge til kontakter i Network

Når du finner en interessant artikkel, et blogginnlegg eller et innlegg fra et forum, kan du enkelt 
legge til personen som har skrevet det i nettverket ditt (Network) hvis det finnes en e-postadresse 
koblet til artikkelen i en rute til venstre ved siden av treffet. Du klikker på e-postadressen for å 
legge til personen i nettverket ditt. Du kan enten legge til kontakten i en av listene dine, eller du 
kan invitere de til å følge nyhetsrommet ved å klikke på knappen Inviter. E-postadresser med 
en hake fremfor er allerede lagt til i Network. E-postadresser med grønt hjørne på bildet sitt er 
følgere av nyhetsrommet ditt.  

4.6 Inviter kontaktene dine til å følge bedriften din
Personer som følger bedriften din, har selv valgt å abonnere på materialet du publiserer. 
Kontaktene du har som allerede er følgere av kontoen din, har et grønt symbol øverst i venstre 
hjørne. 

Du kan gi kontakter som ikke er følgere, mulighet til å bli det ved å markere de aktuelle 
kontaktene og klikke på Inviter. Du får da opp en standardmelding som du har mulighet til å 
redigere før den sendes ut. 
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Analyze (Plus og Premium)

I Analyze ser du statistikken for nyhetsrommet ditt, for eksempel hvor mange besøkende du har 
hatt i nyhetsrommet, hvem som har åpnet e-postutsendelser du har sendt til listene dine, hvor 
lenge besøkende har vært i nyhetsrommet, og hvilke medier dine besøkende først og fremst 
kommer fra. Analyze-verktøyet er delvis basert på statistikk fra Google Analytics.

5.1 Nyhetsrom
Det store tallet du ser øverst er antall visninger av nyhetsrommet, både via web og e-post for den 
siste måneden. Trykk på ”Måned” eller ”Dato” for å endre tidsspenn.

Du kan dele statistikken med kolleger ved å klikke på ”del/eksporter” øverst i høyre hjørne. Du 
kan også laste ned som excel-dokument.  

Beveg musepekeren over den blå grafen så ser du tall på hvor mange som har besøkt 
nyhetsrommet hver enkelt dag, både via e-post, overvåkninger og web.

Under ”mest populære historier” ser du de siste 30 dagenes mest populære materiale og antall 
visninger for det. 

Under ”detaljer” kan du se hvor mange prosent av dine besøkende som brukte PC, nettbrett og 
mobil. Designet på Mynewsdesk er responsivt, noe som betyr at det tilpasser seg til den enheten 
det vises på. Du kan også se hvor mange sider de i gjennomsnitt har besøkt, og hvor lang tid de i 
gjennomsnitt har tilbrakt i nyhetsrommet.

Under ”besøkende fra” kan du se en oversikt over hvordan dine besøkende har funnet frem til 
nyhetsrommet ditt.

Tips! 

Hvis du har mange besøkende som leser nyhetene dine på mobil, kan det være lurt å tilpasse 
nyhetene til dem, for eksempel ved å legge til kortere tekster med mange underoverskrifter. 

5.2 Detaljert
I den detaljerte statistikken ser du en liste over det sist publiserte materialet ditt. Gå inn på 
materialet du vil se statistikk for ved å klikke på det.  

Du kan dele den detaljerte statistikken med kolleger ved å klikke på ”del/eksporter” øverst i høyre 
hjørne. Du kan også laste ned som excel-dokument. 

”Antall visninger” inkluderer visninger både fra web og mail. 

Beveg musepekeren over grafen for å se hvor mange som har sett materialet - både via e-post, 
overvåkninger og web.
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Under ”E-post” kan du se hvor mange e-poster som har blitt levert og åpnet. Under ”e-post til 
egne lister og kontakter ser du personene du har sendt materialet til via Send melding i Nettverk 
eller via dine egne lister i Publish. I den første ruten ser du hvor mange e-poster som er levert, 
i den neste kan du se hvor mange av dem som er åpnet, og i den tredje ruten kan du se hvor 
mange som har klikket på en lenke i e-posten. Under ”e-post til følgere av nyhetsrom” ser du de 
samme tallene for de som har valgt å følge nyhetsrommet ditt.

Under ”Overvåkninger” ser du hvor mange redaksjoner og abonnenter som har mottatt nyheten 
din, ut fra hvordan du har kategorisert den. 

Under ”Sosiale medier” kan du se hvor mange ganger nyheten din har blitt delt, likt og 
kommentert i sosiale medier. 

Under ”enhet” kan du se hvor mange prosent av dine besøkende som brukte PC, nettbrett og 
mobil. Designet på Mynewsdesk er responsivt, noe som betyr at det tilpasser seg til den enheten 
det vises på. 

Under ”besøkende fra” kan du se hvor leserne av saken kommer fra(kun tall for weblesninger, 
ikke e-post). 

5.3 Innstillinger
Her kan du legge til deg selv og kolleger som mottakere av rapporter med statistikken for 
nyhetsrommet. Det kan være en god idé å legge til deg selv som mottaker av statistikken for den 
siste pressemeldingen din. Husk å lagre endringer. 

Listen (tilleggstjeneste)

For å gjøre en god kommunikasjonsjobb må du vite om budskapet du formidler når de rette 
mottakerne. Du må vite hva som blir sagt om din virksomhet, din bransje og din merkevare. Det 
er her vår integrerte løsning for medieovervåkning, Listen, kommer inn i bildet. Vi har en egen 
brukermanual for Listen, ønsker du å få tilsendt denne send e-post til support@mynewsdesk.com
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Har du spørsmål?
Send oss gjerne en e-post: kundeservice@mynewsdesk.com, 

tvitre til @mynewsdesk_no  
eller ring +47 22 00 10 19 (hverdager kl. 09.00-16.00).


