
 

Skapa dynamiska publikationslistor från SLU:s publikationsdatabas 

(SLUpub) för webben – för dig som är webbpublicerare 

Den här guiden visar hur du skapar en dynamisk lista över publikationer från SLU:s 

publikationsdatabas för SLU:s webb i Episerver. Du kan skapa en lista för en eller flera enheter eller 

för en enskild person. 

Skapa publikationslista från SLU:s publikationsdatabas för enhet 

 

1. Gå till sidan SLUpub – sök publikationer efter titel/institution 

 

2. Leta fram enheten under Organisation. Se exempel nedan för institutionen för skogens 

produkter: 

 

 
 

  

http://www.slu.se/site/bibliotek/anvanda-biblioteket/soka/sok-publikationer-fran-slu/slupub-titel/


 

3. Om du vill göra en lista för flera enheter väljer du Skapa lista för flera enheter. 

 

4. Klicka på Sök för att se alla publikationer som är kopplade till enheten/enheterna klicka därefter 

på ikonen för "Visa adress till lista (URL)", se nedan: 

 

 

 

5. Markera och kopiera länken i rutan som kommer upp. 

 

6. Skapa en sida i Episerver. Klicka på Alla egenskaper (knappen bredvid alternativ).  

 



7. Klicka på fliken Funktioner. Klicka på de tre punkterna vid fältet Url till källsystemet.  Klistra in 

den kopierade länken i fältet extern länk, klicka ok. I Höjd på fältet skriver du vilken höjd det 

inramade innehållet ska visas i, alternativt lämnar tomt. I IframeHideScrolling markerar du om 

det inte ska gå att scrolla i det inramade innehållet.  

 

8. Spara och publicera. Oftast syns inte den fungerande listan i Episervers förhandsgranskning. Gå 

till den publicerade sidan för att kontrollera att den fungerar. Se exempel nedan från 

institutionen för mark och miljö. 

 

 

 

  



Skapa publikationslista från SLU:s publikationsdatabas (SLUpub) för person 

  

1. Gå till sidan ”SLUpub – sök publikationer efter författare”.  

2. Ange den sökta personens e-postadress (fungerar endast med SLU-anställda).  

3. Välj sorteringsordning med hjälp av rullmenyn under sökfältet.  

4. Klicka på Sök.  

5. Klicka på ikonen för "Visa adress till lista (URL)", se nedan:  

 

 

6. Markera och kopiera länken i rutan som kommer upp.  

7. Skapa en sida i Episerver. Klicka på Alla egenskaper (knappen bredvid alternativ). 

8. Klicka på fliken Funktioner. Klicka på de tre punkterna vid fältet Url till källsystemet.  Klistra in den 

kopierade länken i fältet extern länk, klicka ok. I Höjd på fältet skriver du vilken höjd det inramade 

innehållet ska visas i, alternativt lämnar tomt. I IframeHideScrolling markerar du om det inte ska gå 

att scrolla i det inramade innehållet.  

9. Spara och publicera. Oftast syns inte den fungerande listan i Episervers förhandsgranskning. Gå till 

den publicerade sidan för att kontrollera att den fungerar. Se exempel nedan från institutionen för 

mark och miljö. 

 

http://www.slu.se/site/bibliotek/anvanda-biblioteket/soka/sok-publikationer-fran-slu/slupub-forfattare/

