
SKAPA EN PLATTFORM 
FÖR DINA NYHETER!
Mynewsdesk startades för att ge företag och organisationer 
möjligheten att nå ut med nyheter till sina verkliga 
intressenter. Nu har du en plattform där du på ett enkelt 
och effektivt sätt kan publicera alla typer av material; 
pressmeddelanden, nyheter, blogginlägg, bilder, videor och 
dokument. Samtidigt kan du sprida ditt material ut i dina 
sociala nätverk samt till intresserade journalister, bloggare 
och andra mottagare.

Allt materials samlas i ett snyggt, sökmotoroptimerat 
nyhetsrum där du har möjlighet att tillgängliggöra det 
journalister, bloggare och redaktörer behöver för att snabbt 
skapa artiklar.  
 

Du kan även spegla ditt nyhetsrum på din egen webbplats 
så att du på ett enkelt sätt publicerar ditt material i vårt 
användarvänliga verktyg och samtidigt driver trafik till din 
egna webbplats. 

I den här användarmanualen finns allt du behöver veta för 
att använda ditt konto hos oss på det smartaste och mest 
effektiva sättet. Användarmanualen är uppdelad i fem 
sektioner efter de olika delarna i verktyget. 

1. Dashboard - din interna landningssida på Mynewsdesk 
2. Newsroom - inställningar för ditt nyhetsrum 
3. Publish - publicera ditt material 
4. Network - dina kontakter och listor 
5. Analyze - statistik för ditt nyhetsrum 
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När du loggar in i ditt konto på Mynewsdesk är Dashboard 
den första sida du kommer till. Om det är ett helt nystartat 
konto kommer det stå ”Aktivera och gå live” uppe i högra 
hörnet, vilket betyder att ditt nyhetsrum ännu inte är publikt 
utan att du kan välja att bygga upp det med material innan 
du aktiverar det. Du kan även välja att förhandsgranska 
nyhetsrummet innan du gör det publikt.

1.1 Enklare statistik  
På dashboarden hittar du en enklare statistik (i våra 
Professional- och Enterprisekonton har du även tillgång 
till utförligare statistik i Analyze). Du ser visningar senaste 
veckan, visningar senaste månaden och genomsnittlig tid 
dina besökare spenderat i nyhetsrummet samt hur dessa 
visningar har varierat från föregående period. Du ser också 
vilka som varit dina populäraste nyheter under de senaste 30 
dagarna. Siffran som visas vid ögat är hur många besökare 
det enskilda materialet har haft. Därunder visas en karta över 
var de senaste besökarna befann sig. Kartan visar dina 1000 
senaste besökare 30 dagar bakåt i tiden.  

1.2 Senaste följare 
Här kan du se de senaste personerna som valt att följa 
ditt företag, d.v.s. att prenumerera på nyheter från ditt 
nyhetsrum. Vårda dina följare ömt och förse dem gärna med 
exklusivt material. 

1.3 Hitta kontakter på Dashboard-sidan (Professional 
och Enterprise) 
Här ser du senaste träffarna från Hitta kontakter, se kapitlet 
om Hitta kontakter för Professional och Enterprise närmare 
information.

1.4 Senaste nyheterna från Mynewsdesk 
I rutan längst ner till höger ser du de senaste nyheterna från 
Mynewsdesk. Vi bjuder ofta på blogginlägg med koppling till 
kommunikation, marknadsföring och media, inbjudningar 
till roliga och intressanta seminarier samt tips om hur du kan 
arbeta med ditt Mynewsdesk-konto.  

 

1.5 Lägg till nya användare 
Du kan bjuda in dina kollegor att använda Mynewsdesk 
genom att klicka på ert företagsnamn i den svarta listen 
som finns högst upp på sidan när du är inloggad. Klicka på 
Användare och skriv in mejladressen till personen du vill 

bjuda in.

1. Dashboard

Tips! Se hur väl uppbyggt ditt nyhetsrum är 
När ditt nyhetsrum är publikt ser du en mätare över hur 
komplett ditt nyhetsrum är uppe i högra hörnet.  
Ju högre siffra du har, desto mer ökar dina chanser att få 
publicitet. När du klickar på frågetecknet invid mätaren 
får du förslag på olika funktioner som du kan arbeta 
mer med för att få ett 100 % uppbyggt nyhetsrum. 

DASHBOARD NEWSROOM PUBLISH NETWORK ANALYZE
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Nyhetsrummet är en sökmotoroptimerad plats där du 
publicerar nyheter, bilder och videor. Du kan också lägga till 
dina sociala medieflöden som Twitter, Youtube, Facebook 
och RSS-flöden för att skapa en samlingsplats där dina 
besökare kan ta del av alla dina nyheter på ett enkelt sätt. 
Här kommer vi att berätta om alla de funktioner du kan 
lägga till i ditt nyhetsrum. 

2.1 Gå till Newsroom  
Klicka här för att se hur ditt nyhetsrum ser ut för besökare. 

2.2 Nyhetsrumsinställningar 
Under fliken Newsroom > Nyhetsrumsinställningar, skapar 
du grunden för ditt nyhetsrum. Här fyller du i ditt företags 
uppgifter och lägger till sociala medieflöden. Du kan även 
sätta standardinställningar för ditt konto.

Namn 
Ditt företagsnamn, vilket kommer att synas på förstasidan i 
ditt nyhetsrum.

Rubrik 
Här sätter du rubriken till din företagsbeskrivning, det kan 
exempelvis vara ditt företags ledord eller slogan.

Företagsbeskrivning 
Här lägger du företagsbeskrivningen som kommer att synas 
längst ner i ditt nyhetsrum.

Företagets logotyp 
Ladda upp en högupplöst version av ditt företags logotyp. Vi 
stödjer formaten JPG, GIF och PNG. 

Länkar 
Här kan du lägga till upp till tolv länkar som kommer att 
synas längst ner i ditt nyhetsrum. Välj länkar till sidor som du 
vill driva trafik till, som exempelvis går till specifika sidor på 
din egna webbplats, systerföretag eller samarbetspartners.

Företagsbeskrivning som “boilerplate”  
Här lägger du till en kort företagsbeskrivning som kommer 
att synas under dina pressmeddelanden som en signatur.  
 

På så sätt slipper du klistra in en företagsbeskrivning varje 
gång du publicerar pressmeddelanden. När du är inne i 
publiceringsformuläret för pressmeddelanden kan du välja 
att ta bort företagsbeskrivningen i de fall den inte är relevant 
för materialet. 
 
Kommentarer 
Här kan du välja om du vill att besökare ska kunna 
kommentera dina publicerade material, om de i så fall ska 
godkännas innan publicering och om du vill ha noteringar 
om nya kommentarer via epost.

Önskad genväg 
Här kan du ändra URL:en (webbadressen) till ditt nyhetsrum. 
Gör endast detta om ditt företag byter namn, eller innan 
du har publicerat material i kontot, för länkar till redan 
publicerat material bryts om du byter namnet i URL:en. 

2. Newsroom
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Licens 
Här ställer du in rättigheterna för dina bilder, videor och 
dokument. Om du klickar på frågetecknet invid de olika 
inställningarna så kan du läsa mer om vad de innebär.

Företagsuppgifter 
Adressen till ditt företag som kommer att synas längst ner i 
nyhetsrummet. 
 
Språk 
Här väljer du språk för ditt nyhetsrums gränssnitt. 
 
Custom tracking 
Om du använder Google Analytics så kan du lägga in ditt 
profil-ID här för att få statistik för nyhetsrummet i Google 
Analytics. 
Du hittar ditt profil-ID på startsidan i ditt Google Analytics-
konto, det står inom parentes bredvid profilnamnet. Tänk 
på att du måste skapa en egen webbegendom i Google 
Analytics för ditt nyhetsrum. 

Kategorisering 
Genom att kategorisera ditt material utifrån vilken bransch 
du jobbar inom når du ut till de journalister och redaktioner 
som prenumererar på material från Mynewsdesk. 
Prenumeranter väljer vilket material de vill ha utifrån samma 
kategorier som de du väljer mellan. 

I nyhetsrumsinställningarna sätter du en standard för 
kategorier för det material du kommer att publicera. 

Vi rekommenderar dig att lägga till de mer specifika 
underkategorierna eftersom du då adderar grupper 
av prenumeranter till ditt material. Om du väljer en 
underkategori kommer ditt material skickas även till 
huvudkategorin. 

Samma princip gäller för regioner. Lägg till regioner endast 
då ditt material riktar sig till en särskild region och då du vill 
nå ut till lokaljournalister.  
 

Lägger du inte till någon region kommer ditt material att 
skickas till hela Sverige utifrån de kategorier/områden du har 
lagt till. 

I formuläret för publicering kan du lägga till och ta bort 
kategorier för det material du just publicerar. Du kan välja 
upp till tio kategorier. 
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Externa källor 
För att göra ditt nyhetsrum riktigt innehållsrikt har 
du möjlighet att lägga till upp till tolv stycken sociala 
medieflöden i ditt nyhetsrum. De kommer att synas mellan 
bildbanken och ditt företags kontaktpersoner. Du klickar på 
Lägg till flöde och väljer mellan de olika typerna; Facebook, 
Twitter, Youtube, Flickr och Instagram. Det är även möjligt att 
lägga till RSS-flöden, t.ex. från bloggar 

• För Twitter behöver du ett användarnamn eller en 
hashtag.

• När du lägger till Facebook behövs länken till ditt 
företags Facebook-sida. Observera att Facebook-sidan 
måste vara publik.

• För Youtube krävs ett användarnamn, ett s.k. User-ID. Gå 
till din Youtube-sida och titta på URL:en, det sista ordet 
efter snedstrecket är användarnamnet. Det kan också 
vara en kombination av siffror och bokstäver. Kopiera 
hela användarnamnet, klistra in det i rutan och klicka på 
spara.  

• När du lägger till ett RSS-flöde går du till den sida som 
du vill hämta flödet från. Där klickar du på symbolen för 
RSS och en ny sida öppnas. Du kopierar URL:en till sidan 
och klistrar in den i rutan på Mynewsdesk.

• För att lägga till Flickr behövs ditt användarnamn. 

Du kan flytta runt de externa källorna genom att klicka och 
dra dem till den plats du önskar. Vi rekommenderar att du 
lägger källor med bilder (Instagram, Flickr och Youtube) högst 
upp och de textbaserade källorna nedanför.

Kom ihåg att klicka på spara-knappen. Notera att det kan ta 
ett par timmar tills de externa källorna kopplas ihop med ditt 
nyhetsrum.

Följ-knapp
Att vara en följare av ett företags nyhetsrum innebär att 
du prenumererar på allt textmaterial som skickas ut från 
företaget. För att uppmuntra personer att följa ditt företag 
kan du lägga till följ-knappar genom att bädda in koden t.ex. 
på ditt företags webbplats. 

Tips! Lägg till en “följ oss”-länk i din epostsignatur! 
Lägg till en “följ oss”-länk i din epostsignatur så att 
dina kontakter kan börja följa ditt företags nyhetsrum. 
Kopiera länken som finns inne i koden. För att se hur er 
“följ oss”-sida ser ut kan du öppna den i din webbläsare. 
Länken kan du lägga till i din epostsignatur tillsammans 
med en uppmaning som t.ex. “Håll dig uppdaterad, 
prenumerera på våra nyheter!”
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2.3 Network 
Här kan du sätta en svarsadress som används som 
standard för ditt nyhetsrum så att du inte går miste om 
viktiga mejl. Avsändaradressen är som standard hello@
mynewsdesk.com, men har du ett Professional- eller 
Enterprisekonto kan du lägga till en avsändaradress. Se 2.9 
Email settings.

Här kan du också exportera dina uppdaterade 
distributionslistor från Network-funktionen som CSV-fil, 
vilken du kan importera till Excel. Se 3.0 Network för mer 
information.

2.4 Kanaler 
Under Kanaler gör du inställningar för de sociala 
mediekanaler som du vill publicera ditt material ut på 
från Mynewsdesk. Här har du möjlighet att lägga till 
Facebook, Flickr, LinkedIn, Slideshare, Twitter, Wordpress 
och YouTube. Notera att du måste vara administratör för 
konton som du vill lägga till här. 

Du aktiverar kanalerna genom att klicka på Aktivera och 
sedan följa de instruktioner som kommer upp. Du kan välja 
om kanalen ska visas som förvald som standard eller om 
du vill lägga till den vid varje publiceringstillfälle. Du kan 
aktivera flera Facebook-, LinkedIn- och Twitterkanaler i ditt 
konto, t.ex. ditt företags konto och ditt personliga. 

2.5 Kommentarer 
Här ser du kommentarer som väntar på godkännande 
om du har valt att tillåta kommentarer i dina 
nyhetsrumsinställningar. Du kan även se redan godkända, 
avslagna samt spam-markerade kommentarer.

2.6 Tag Management Center 
Så fort du har publicerat material med taggar kommer du 
att ha möjlighet att stjärnmarkera dem för att synliggöra 
dem i ditt nyhetsrum. De stjärnmarkerade taggarna 
fungerar som mappar för ditt material och visas på sidan 
för nyheter, bilder och videor, kontaktpersoner samt 
dokument. 

När du har stjärnmarkerat taggar kommer du att se dem 
högst upp på sidan i Tag Management Center. Genom att 
klicka på de stjärnmarkerade taggarna kan du välja en 
relevant bild för varje tagg. 

I Tag Management Center kan du även kombinera taggar 
och ta bort taggar som du inte längre använder. Genom att 
klicka på kugghjulet invid taggarna kan du se och redigera 
vilka material som är sammankopplade med den specifika 
taggen.

2.7 Nyhetsrum på Facebook 
Här kan du lägga till en förenklad version av ditt nyhetsrum 
som en applikation på Facebook. Vi rekommenderar dig 
att göra det om du vill göra en åtskillnad mellan flödet på 
din Facebook-tidslinje och dina nyheter från Mynewsdesk.

DASHBOARD NEWSROOM PUBLISH NETWORK ANALYZE
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2.8 Hosted Newsroom (Professional och Enterprise) 
Vår funktion Hosted Newsroom ger dig möjlighet att spegla 
ditt nyhetsrum på din webbsida på ett snyggt sätt. Ett Hosted 
Newsroom gör din webbplats mer levande i och med att alla 
de nyheter och bilder som du publicerar på Mynewsdesk i 
samma ögonblick också publiceras där. För en person kunnig 
inom programmering och som har tillgång till din webbsidas 
källkod är det enkelt att göra kopplingen. Du kan anpassa 
färg, typsnitt och design för ditt nyhetsrum under fliken 
Design.  

Det finns två möjligheter; att lägga till nyhetsrummet på 
en subdomän eller att bädda in nyhetsrummet genom att 
använda dig av en iframe. Att använda sig av en subdomän är 
bäst för sökmotoroptimeringen.

Subdomän (Cname) 
Du får mest ut av ditt Hosted Newsroom om du lägger till 
det på en subdomän, eftersom materialet då indexeras på 
din domän. Sätt upp en subdomän och peka den mot www.
mynewsdesk.com. Lägg till namnet på subdomänen i rutan 
för Egen domän. Om du vill lägga till samma sidhuvud- och 
sidfot (med HTML) som du använder på din webbplats 
eller använda mer avancerad design (med CSS), klicka på 
Avancerade inställningar. Observera att vi inte kan ge support 
på egen CSS- eller HTML-kod.

Inbäddat på egen webbplats (Iframe) 
Det här alternativet låter dig visa ditt nyhetsrum inbäddat på 
din egen webbsida. 

För att få en mer utförlig förklaring över hur du kopplar upp 
ett Hosted Newsroom, läs vår dokumentation som du hittar 
här: www.mynewsdesk.com/docs.

2.9 Email settings (Professional och Enterprise) 
Här kan du ställa in så att meddelanden och material 
du skickar genom Network kommer att ha ditt företags 
epostadress som avsändare. Du har på så sätt även möjlighet 
att använda ditt företags design i dina utskick. Utskickens 
design ändrar du under fliken Design. 

Skriv in mejladressen som du vill använda i fältet Anpassa 
epostadress. Du kan också använda Anpassad Från 
epostadress. Fyll i mejladressen du vill använda och skicka 
sedan anvisningar till din IT-administratör så att hen kan göra 
de inställningar som behövs.

2.10 Nyhetsmodul 
Implementera en nyhetsmodul på din webbplats för 
att synliggöra dina senast publicerade nyheter från ditt 
nyhetsrum. Nyhetsmodulen kommer att göra din webbplats 
mer levande och driva trafik till ditt nyhetsrum.

Du hittar inställningarna för Nyhetsmodulen i fliken 
Newsroom. Den person som lägger till nyhetsmodulen 
måste ha tillgång till din webbsidas källkod. Anpassa din 
nyhetsmodul genom att välja mellan stående eller liggande 
läge. Du kan även välja vilka materialtyper du vill visa eller att 
enbart visa nyheter baserat på utvalda taggar. Lägg till din 
egen design; typsnitt och färger med CSS. Observera att vi 
inte kan erbjuda support vad gäller din egen CSS. 

DASHBOARD NEWSROOM PUBLISH NETWORK ANALYZE
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Det är i Publish du publicerar allt ditt material. Du kan 
publicera pressmeddelanden, nyheter, blogginlägg, 
evenemang, bilder, videor, dokument och kontaktpersoner 
som ska synas i ditt nyhetsrum. 

Toppnyhet  
På förstasidan i ditt nyhetsrum finns en modul som visar och 
bläddrar mellan dina senast publicerade material. Du kan få 
ditt viktigaste pressmeddelande, blogginlägg eller nyhet att 
stanna i artikelmodulen “Gör till toppnyhet”. Den artikel du 
markerat kommer då att ligga högst upp i modulen. Om du 
vill ta bort nyheten som toppnyhet så klickar du på “Ta bort 
toppmarkering”.

Att publicera nytt 
Genom att klicka på fliken för det material du vill 
publicera och sedan Publicera nytt öppnar du ett 
publiceringsformulär. Använd dig kontinuerligt av de olika 
materialtyperna för att locka olika typer av besökare. Även 
mindre notiser, blogginlägg och bilder driver trafik till ditt 
nyhetsrum.

3.1 Pressmeddelanden 
När du skickar pressmeddelanden når du ut till journalister 
och redaktioner som prenumererar på material från 
Mynewsdesk. Pressmeddelanden är ofta ganska kortfattade, 
objektivt skrivna och förmedlar nyheter. 

Publiceringsdatum 
Högst upp i högra hörnet kan du tidsinställa ditt material, 
bakåt eller framåt i tiden. Om du vill bygga upp en historik till 
ditt nyhetsrum kan du publicera äldre nyheter och bakdatera 
dem. 

Observera att du då bör bakdatera dem mer än en vecka för 
att de inte ska gå ut till några prenumeranter. 

3. Publish

Tips! Sökmotoroptimera ditt pressmeddelande  
Hela vår plattform är byggd för att sökmotoroptimera 
åt dig men vi rekommenderar att du använder s.k. 
nyckelord i rubriken till dina pressmeddelanden och 
ytterligare någon gång i brödtexten. Nyckelord är de ord 
som dina läsare / kunder ofta söker på för att komma till 
ditt företags webbsida eller produktsida.
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Rubrik, sammanfattning och brödtext 
Sammanfattningen syns tillsammans med rubriken och 
huvudbilden i Mynewsdesks nyhetsflöde, på ditt nyhetsrums 
förstasida, i sökmotorer och i de bevakningsmejl som går 
ut till de som prenumererar på material från Mynewsdesk. 
Observera att sammanfattningen och brödtexten aldrig ses 
samtidigt. Du kan välja att kopiera ingressen och använda 
den som sammanfattning eller att skriva en ny.

I brödtextfältet finns ett verktygsfält där du kan:

• Använda dig av formatering för rubriker och vanlig text
• Sätta fetstil på t.ex. din ingress och mellanrubriker
• Sätta kursiv stil på ord
• Göra text understruken
• Göra punkt- eller numrerad lista
• Skapa tabeller
• Infoga länkar
• Bädda in bilder
• Bädda in videoklipp från Youtube eller videor från 

Mynewsdesk. Du kan även bädda in   
ljudklipp från t.ex. Soundcloud och bilder. Du markerar 
var du vill ha klippet, kopierar inbäddningskoden från 
källan och klistrar in den i rutan. Förhandsgranska innan 
du publicerar pressmeddelandet.

• Om du är kunnig inom HTML-kod kan du lägga till och 
ta bort kod från pressmeddelandet. 

Resurslänkar 
Här lägger du till länkar som du vill framhäva, såsom 
till artiklar, till specifika sidor på din webbplats, till 
samarbetspartners webbsidor, sociala nätverk, etc.

Huvudbild 
Huvudbilden fungerar som en illustration till ditt 
pressmeddelande och syns mellan rubriken och 
brödtexten. Den kommer även att ligga på förstasidan i 
ditt nyhetsrum och synas i Mynewsdesks nyhetsflöde, så 
välj gärna en engagerande bild.   
 
Huvudbilden bör vara högupplöst (minst 700 pixlar 
bred) och gärna liggande format, det ser snyggast ut i 
nyhetsrummet. De bilder du lägger till som huvudbilden 
kommer inte att hamna i din bildbank på Mynewsdesk 
eller bli nedladdningsbar. Om du vill att bilden ska läggas 
till i din bildbank och att det ska fungera att ladda ner den, 
behöver du också lägga till den under relaterat material.

Tips! Pressmeddelanden får fler klick om du 
lägger till en huvudbild
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Företagsbeskrivning 
Detta är en företagsbeskrivning som “boilerplate”. Den 
syns per automatik under dina pressmeddelanden. För 
att ändra standardtexten här kan du gå till Newsroom > 
Nyhetsrumsinställningar.

Kategorisering 
Genom att lägga till kategorier når du ut till de journalister 
och redaktioner som prenumererar på material från 
Mynewsdesk, så se till att lägga till relevanta kategorier. Du 
kan välja upp till tio ämnen och tio regioner. De kategorier 
som redan är tillagda som standard kan du redigera i 
Newsroom > Nyhetsrumsinställningar.

Genom att lägga till de mer specifika underkategorierna 
adderar du grupper av prenumeranter till ditt material. Om 
du väljer en underkategori kommer ditt material skickas 
även till huvudkategorin. 

Samma princip gäller för regioner. Lägg till regioner endast 
då ditt material riktar sig till en särskild region och då du 
vill nå ut till lokaljournalister. Lägger du inte till någon 
region kommer ditt material att skickas till prenumeranter i 
hela Sverige utifrån de ämnen du har lagt till. 

Taggar 
Taggar kan ses som “mappar” där du kan sätta teman för 
dina material så att det bli enklare för dina intressenter att 
hitta det de söker efter i ditt nyhetsrum.

Exempel på taggar kan vara olika produkttyper, en tagg 
för era seminarier, en tagg för era logotyper, etc. För att 
hantera dina taggar kan du gå in på Newsroom > Tag 
Management Center. Det kan vara bra att sätta upp en 
strategi där du väljer ett fåtal relevanta taggar som du 
använder kontinuerligt.

Relaterat material 
Här kan du sätta ihop ett media-kit som förenklar 
arbetet för dina mottagare. Till ditt pressmeddelande 
kan du relatera (koppla) tidigare publicerat material med 
samma tema, högupplösta bilder, videor, dokument och 
kontaktpersoner. 

Du kan även skapa nytt material genom att klicka på den 
gröna knappen Skapa ny, och hämta från din dator. 

 
Om du väljer att skapa t.ex. en ny bild, så behöver du 
även välja om den ska publiceras samtidigt som ditt 
pressmeddelande, och då även synas i ditt nyhetsrums 
bildbank. 

Tänk på att lägga till relevanta rubriker på allt nytt material 
du skapar så att även det sökmotoroptimeras. 

Tips! Ge nytt liv till dina gamla pressmeddelanden 
Du kan blåsa liv i gammalt material genom att relatera 
det till dina nya pressmeddelanden
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Distribution 
Utöver att skicka pressmeddelandet till de som har 
bevakningar av kategorierna du valt kan du välja att skicka 
det till dina egna listor som du skapar i Network (se 4.1 
Network). Du väljer vilka listor du vill skicka till genom att 
bocka i rutorna bredvid dem. 

Mottagare på dina listor kommer att få ditt 
pressmeddelande och allt relaterat material i ett snyggt 
sammansatt mejl. Om samma mottagare skulle finnas 
på flera listor sorteras dubletter automatiskt bort av 
systemet. 

Kanaler 
Här väljer du till vilka externa kanaler (sociala medier t.ex.) 
du vill att ditt pressmeddelande ska publiceras ut på. 
Inställningar för kanaler gör du under Newsroom > Kanaler.

Förhandsgranska 
Klicka på Förhandsgranska för att se hur ditt 
pressmeddelande kommer att se ut när det är publikt, 
tänk på att länkar inte fungerar i förhandsgranskningen. 
Glöm inte att gå tillbaka till publiceringsformuläret för att 
publicera, schemalägga eller spara som utkast.

Spara som utkast  
För att spara ditt pressmeddelande och fortsätta arbeta 
på det vid ett senare tillfälle kan du klicka på Spara som 
utkast. Du kan även börja ditt arbete med att klicka på 
denna knapp, för då kommer ditt pressmeddelande att 
sparas automatiskt varannan minut.

3.2 Nyheter 
Här publicerar du mindre notiser och nyheter som inte är 
formella pressmeddelanden. I nyhetsfunktionen publicerar 
du med fördel artiklar där du vänder dig mot en bredare 
publik, exempelvis dina kunder. Publiceringsformuläret 
är detsamma som för pressmeddelanden (se 3.1), den 
enda skillnaden är att det inte finns någon förinställd 
företagsbeskrivning.

3.3 Blogginlägg 
Blogginlägg brukar vara publiceringar med mer personligt 
tilltal som t.ex. debattartiklar, topplistor eller intervjuer 
med anställda. Publiceringsformuläret är detsamma som 
för nyheter.

 
 
 

3.4 Evenemang 
Här lägger du till kommande evenemang som du vill ska 
synas på förstasidan i ditt nyhetsrum. När du publicerar 
ett evenemang rekommenderar vi att du publicerar ett 
pressmeddelande eller en nyhet och sedan relaterar 
evenemanget eftersom det är fler som prenumererar på  
pressmeddelanden och nyheter.

Du lägger till en kort beskrivning av ditt evenemang (max 
400 tecken). Du lägger också till start- och sluttid och plats 
för evenemanget. Om du har en länk till en anmälningssida 
kan du lägga till den under Anmälan. 

Tips! Låt din kollega korrläsa 
Om du vill skicka ett utkast till en kollega så att hen 
kan korrläsa det, kan du göra detta från Network > 
Skicka meddelande.
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3.5 Bilder 
Här laddar du upp högupplösta bilder som du vill ska 
finnas tillgängliga för nedladdning i din bildbank. Efter att 
du laddat upp bilderna, behöver du välja vilka bilder du vill 
göra tillgängliga för andra. Det optimala är att ladda upp 
bilder i liggande format, då de ser bäst ut i nyhetsrummet 
och proportionerna bör vara 4:3. Vi rekommenderar en 
bredd på minst 700 pixlar.

Lägg till en beskrivande rubrik och en relevant text i 
sammanfattningen så att bilden sökmotoroptimeras. 

Du kan gruppera bilderna i nyhetsrummet genom att 
lägga till taggar. (Läs mer om taggar i 2.6 Tag Management 
Center). I publiceringsformuläret kan du även ställa 
in licens för bilden du ska publicera samt lägga till 
fotografens namn eller bildens källa.

3.6 Videor 
Här publicerar du videoklipp som du vill att dina besökare 
ska kunna se. Vi tillåter i princip alla format för videor. 
(De som inte fungerar är Apple ProRes 4444, Apple 
Intermediate Codec (icod), Microsoft Screen Capture 
och Interlaced WVC1, Windows Media Video 9 Advanced 
Profile). 

Det kan ta en liten stund att ladda upp din film, beroende 
på filmens storlek och hur snabbt ditt bredband är. Filmen 
kommer att visas i högupplösning i ditt nyhetsrum.

Tänk på att du måste ha tillgång till film-filen för att kunna 
ladda upp en video. Om du inte har det kan du istället 
publicera ett pressmeddelande eller en nyhet och bädda 
in videon i brödtexten.

3.7 Dokument 
Här kan du publicera alla typer av dokument som du vill 
att dina besökare ska ha tillgång till, t.ex. broschyrer och 
rapporter. Format som fungerar att lägga till är DOC, PDF, 
XLS och RTF. Maxstorlek är 10MB per dokument.

3.8 Kontaktpersoner 
Du lägger till dina kontaktpersoner genom att klicka på 
Publicera nytt. Det ser snyggt och inbjudande ut om du 
lägger till bilder på dina kontaktpersoner. 

Om du vill att kontaktpersonen ska synas som 
huvudkontakt i ditt nyhetsrum så klicka i rutan Visa som 
presskontakt i ditt nyhetsrum. Klicka på Sortering för att 
välja visningsordning för kontakterna om du har flera.

3.9 Återskapa innehåll 
I många fall kan du återskapa innehåll som du börjat 
arbeta med om du råkat stänga sidan där du arbetade. När 
du går in på Mynewsdesk igen och klickar på Publicera nytt 
kommer en ruta med en fråga om du vill återskapa det du 
förlorat visas. 

Det finns ett par undantag då det inte fungerar att 
återskapa förlorat material; om du byter webbläsare eller 
om du arbetar i en webbläsare i inkognitoläge.
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Det är i Network du hanterar dina egna distributionslistor, 
ser vilka som följer ditt företag och skickar exklusiva 
mejlutskick. Network gör det möjligt för dig att hålla dina 
listor uppdaterade.

4.1 Lägg till nya kontakter

• För att lägga till kontakter klickar du på Lägg till 
kontakter. Skapa en ny lista genom att klicka på Skapa 
ny lista eller välj en befintlig lista genom att bocka i den. 
Tänk på att välja relevanta namn på dina listor så även 
dina kollegor kan använda dem. 

• Du kan ladda upp ett excelark med mejladresser 
eller klistra in enskilda adresser, en på varje rad utan 
kommatering.

• Klicka Lägg till kontakter. Om du har lagt till en 
omfångsrik lista kan det ta en stund att ladda ner alla 
kontakter. 

4.2 Redigera och radera kontakter 
För att göra inställningar för kontakter, sök upp kontakten 
i Network och bocka i rutan framför namnet. Klicka på 
Redigera listor för att lägga till kontakten i listor eller ta bort 
henom från en lista. Genom att klicka på papperskorgen 
kan du radera den markerade kontakten. Övrig information 
om dina kontakter kan du redigera genom att klicka på 
Visa detaljer under kontaktnamnet. Klicka på Ändra för att 
lägga till information om kontakten, till exempel mejladress. 
Annan information kan vara kontaktuppgifter till sociala 
medier som LinkedIn eller Twitter eller ämnen personen 
skriver om eller är intresserad av. Du kan också lägga in egna 
anteckningar för kontakten. 

Du kan markera ett antal olika kontakter och sedan skapa 
en ny lista för dem genom att klicka på Redigera listor och 
sedan Ny lista. Om du markerar ett antal olika kontakter kan 
du även skicka ett meddelande till dem genom att klicka 
på den gröna knappen Skicka meddelande uppe i högra 
hörnet.

Genom att klicka på Listor får du upp en meny med alla dina 
listor. Här kan du även se de som valt att avregistrera sig från 
dina utskick och de kontakter som av någon anledning är 
onåbara. Dessa kontakter kan vara värda att ta en extra titt 
på för att hålla dina listor uppdaterade, kanske har någon 
bytt mejladress? Kanske är det någon som avregistrerat sig 
av misstag?

4.3 Att byta namn på och radera listor 
Klicka på listor och sedan på skiftnyckeln bredvid listan du 
vill byta namn på. 

För att ta bort en lista klickar du på papperskorgen. Notera 
att kontakterna i listan inte kommer att raderas utan att 
de fortfarande kommer att vara tillgängliga under fliken 
Kontakter.

4. Network
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4.4 Exklusiva utskick / skicka meddelande 
Om du vill skicka ett eller flera material till specifika kontakter 
eller listor utan att det publiceras i nyhetsrummet eller går 
ut till de som bevakar ditt företag kan du använda dig av 
funktionen Skicka meddelande i Network. Du kan skicka till 
upp till 500 personer varje tillfälle. 

• Om du börjar skriva in ett namn i rutan Till, kommer det 
upp förslag på kontakter och   hela listor som du har 
sparat i Network. Lägg till de kontakter du vill skicka till. 

• Bifoga ett material eller flera material, de kan vara 
schemalagda, redan publicerade eller sparade som 
utkast. 

• Skriv en rubrik under Ämne och ett personligt 
meddelande. 

• Välj svarsadress, antingen adressen som finns 
registrerad för ditt nyhetsrum eller din personliga 
mejladress.

• Du kan förhandsgranska ditt meddelande. 
• Klicka på Skicka meddelande.

4.5 Bjud in dina kontakter att följa ditt företag 
Personer som följer ditt företag har själva valt att 
prenumerera på det material du publicerar. De kontakter du 
har som redan är följare av ditt konto har en grön symbol 
uppe i vänstra hörnet.

De kontakter som inte är följare kan du ge möjligheten att bli 
det genom att markera de aktuella kontakterna och sedan 
klicka på Bjud in. Du får då upp ett standardmeddelande 
som du har möjlighet att redigera innan det skickas ut.  
 

4.6 Hitta kontakter 
I Hitta kontakter kan du utöka ditt nätverk genom att 
bevaka vilka som skriver om ditt företag eller din bransch. 
I Professional- och Enterprisekontot har du ett obegränsat 
antal sökprofiler. Du kan exempelvis välja att lägga upp en 
sökning på ditt företagsnamn, era produkter eller tjänster, 
en sökning på branschen ni arbetar inom eller en sökning på 
konkurrenter. Hitta kontakter är ett komplement till Network 

då du kan hitta vem som har sagt vad om dig på webben och 
på så sätt lägga till dessa personer direkt i ditt nätverk på 
Mynewsdesk.
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4.6.1. Skapa en profil 
För att skapa en profil klickar du på Lägg till en profil. Lägg 
till ett passande namn och därefter de nyckelord du vill att 
vi ska basera sökningen på. Du kan ha max 30 sökord i en 
profil, men vi rekommenderar dig att använda ett litet antal 
relevanta ord för att få bästa möjliga träffar. 

För att vässa dina sökningar kan du lägga till ord som måste 
finnas med i resultatet genom att markera dem med ett 
plustecken innan. För att utesluta träffar kan du lägga till 
ord som inte får finnas med i träffarna genom att markera 
dem med ett minustecken innan ordet. Det kan hända att 
du måste gå tillbaka till dina sökord för att ställa in dem efter 
hand baserat på hur din träffbild ser ut. 

Du kan ställa in vilket språk träffarna får vara på och om du 
vill bli meddelad via mejl då du får träffar. Logga in på dina 
profiler kontinuerligt, om det går mer än 90 dagar utan att 
någon loggat in pausas de p.g.a. inaktivitet. 

4.6.2 Visa träffar 
För att kunna se dina träffar väljer du först profilen du vill titta 
på, och väljer fliken träffar. Du får upp en lista över träffarna 
som matchar din profils sökord. Genom att bocka i rutorna 
invid de olika källorna för träffar kan du välja vilka du vill visa 
för tillfället.

Explore hämtar information från artiklar, bloggar, Twitter, 
publika Facebook- och Youtube-konton samt forum 
och träffarna ligger kvar i 60 dagar. Genom att klicka på 
kugghjulet i träffarna kan du stjärnmarkera dem så att de 
sparas, radera den specifika träffen eller blockera källan. 

För att se alla dina stjärnmarkerade träffar klickar du på 
Favoriter bredvid din lista över profiler. 

Genom att klicka på knappen Visa träff bredvid din lista över 
profiler, visas artikeln eller inlägget i sin helhet. 

Tips! Utöka ditt nätverk 
Genom att bjuda in de som skriver om ditt företag 
att följa er amplifierar du ditt nätverk och ger fler 
möjlighet att ta del av dina utskick. 
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4.6.3 Lägg till kontakter i ditt nätverk 
När du hittar en intressant artikel, ett blogginlägg eller ett 
inlägg från ett forum kan du lägga till personen som skrivit 
den till ditt nätverk, Network, om det finns en mejladress 
kopplad till artikeln som syns i en ruta i vänsterspalten 
bredvid träffen. Genom att klicka på mejladressen lägger du 
till personen i ditt nätverk. Mejladresser med en bock framför 
är redan tillagda i Network. Mejladresser med en grön bock 
framför är följare av ditt nyhetsrum. 

När det gäller Twitter och tweets kan du svara på tweeten, 
retweeta den och mejla den till andra som kan vara 
intresserade av den, t.ex. kollegor. Inlägg från Facebook kan 
du visa på Facebook och där kommentera eller gilla inlägget. 
Inlägg från Youtube kan du öppna i Youtube för kommentera 
dem. 
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5. Analyze
I Analyze ser du statistiken över ditt nyhetsrum, såsom hur 
många besökare ditt nyhetsrum har haft, vilka som öppnat 
utskick som du skickat till dina listor, hur länge besökare 
har befunnit sig i nyhetsrummet och från vilka medium dina 
besökare främst kommer ifrån. Vårt verktyg Analyze är delvis 
baserat på statistik från Google Analytics.

5.1 Nyhetsrum 
I grafen som visas högst upp ser du den senaste månadens 
trafik till ditt nyhetsrum. Du ser visningar från dina egna 
kontaktlistor, alltså epost, samt bevakningar och visningar 
från webben. Du kan uppe i vänstra hörnet göra inställningar 
för tidsspannet som visas. Självklart så hänger antalet 
besökare ihop med antal publiceringar under tidsperioden. 

Över grafen ser du siffror på hur många som besökt 
nyhetsrummet, och under grafen ser du hur många sidor de 
i genomsnitt har besökt per gång och ett genomsnitt på hur 
lång tid de tillbringat i nyhetsrummet.

Dina toppnyheter visar de material du publicerat som har haft 
flest visningar i ditt nyhetsrum under den tidsperiod du ställt 
in högst upp på sidan.  
 
Detaljer visar vilken enhet besökarna har använt, det är 
antingen dator, surfplatta eller mobiltelefon. Mynewsdesks 
design är responsiv, vilket betyder att den anpassar sig till 
enheten den visas på. 

Genomsnitt visar sidvisningar, hur många sidor 
genomsnittsläsaren är inne på och tid på sidan som visar hur 
länge besökarna är inne på en sida.

Visningar från visar dig vilka som är de vanligaste 
webbkällorna som dina besökare har hittat till dig från.

Om du har många besökare som läser dina nyheter på mobil 
kan det vara bra att anpassa nyheterna till dem, t.ex. genom 
att lägga till kortare texter med många mellanrubriker. 

Tips! Anpassa dina nyheter efter vilken enhet dina 
läsare använder
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5.2 Detaljerad 
I den detaljerade statistiken ser du en lista över dina senaste 
publicerade material. Gå in på materialet du vill ha statistik 
för genom att klicka på det.  

Du kan skicka den detaljerade statistiken till kollegor genom 
att klicka på Dela rapport som epost uppe i högra hörnet. 

Den detaljerade statistiken påminner om det du ser i 
nyhetsrumsstatistiken men går specifikt in på ett visst 
material. 

Totala visningar visar trafik som kommer från webben 
och öppnade mejl. Överst på sidan finns också en 
sammanfattning som visar några av dina viktigaste siffror för 
det här materialet.

Under rubriken Totala visningar finns en graf. För epost visas 
både totala och unika visningar, för bevakningar och webb 
visas totala visningar. 

Epost visar hur många som har fått ditt pressmeddelande 
som mail samt vilka som öppnat och klickat. Samma statistik 
kan du se på de som följer ditt nyhetsrum.

Under Bevakningar kan du se hur många av våra bevakare 
som har mottagit ditt pressmeddelande och hur många som 
har öppnat det.

Sociala medier visar gilla-markeringar, kommentarer och 
delningar på sociala medier. Den visar också hur mycket 
trafik som har kommit in från sociala medier.

Enhet talar om ifall besökaren använt dator, surfplatta eller 
mobil. 

5.3 Inställningar 
Här kan du lägga till dig själv och kollegor som mottagare 
av rapporter över statistiken för nyhetsrummet. En bra idé 
kan vara att lägga till dig själv som mottagare av statistiken 
för ditt senaste pressmeddelande. Glöm inte att spara 
ändringar. 

Du kan också ladda ner statistiken som en Excelfil. Högst upp 
på sidan i nyhetsrumsstatistiken finns knappen Ladda ner 
Excel. Det som visas i Excelfilen är bland annat grafen.

Frågor? 
Mejla gärna oss på support@mynewsdesk.com, twittra 
till @mynewsdesk_se eller ring 08-644 89 50 vardagar 
mellan kl. 9 och 17.
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