
Publicera nyheter i Connect 2.0 



Connect 2.0 

Fler än 12 000 nyheter 
har redan skickats ut 

från Connect 2.0 

Klicka på ”Skapa 
utskick” för version 2.0 



Informationstyp 
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Klicka på ”Skapa 
utskick” för version 

2.0 

Klicka på ”Skapa 
utskick” för version 

2.0 

I första steget väljer 
du informationstyp 

och mottagare. 

I toppen kan du kontrollera dina 
inställda val och förhandsgranska. 

Välj vilken typ av 
information du 

skickar. 

Välj vilket språk 
nyheten är.  

Välj vilken bransch  
nyheten passar till. 

Detta påverkar vilken bransch nyheten syns inom 
på Cision News. Journalister prenumererar på 

branschnyheter och får då din nyhet skickad 

automatiskt till sig. 

Om du har 
automatisk 

publicering på din 

hemsida väljer du 
kategori för din 

nyhet här. 



Mottagare 
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Fritextsök efter 
mottagare. 

Se information och 
eventuell extra 

kostnad om kanalen 

Lägg till egna listor 
från Plan och välj 

hur mottagaren ska 

få ta del av 
informationen. 

Toppsektionen följer 
med när du scrollar ned 

på sidan. 

Lägg till kanal att 
skicka nyheten till. 

Visa och dölj kanaler 
genom att trycka på +/- 

för en kategori. 

Klicka på nästa när 
informationstyp och 

mottagare är valda. 



Skapa din nyhet 
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Din standardlogotyp 
syns automatiskt. 

Om du vill använda 

en annan logotyp, 
klicka ”Välj logotyp”. 

Fyll i text genom att 
skriva fritt eller 

klistra in text. Du 

kan avformatera 
inklippt text genom 

följande symbol: 

Formateringsmöjligheter 
synliggörs när du klickar i fältet. 

Lägg till bilder och 
video här. 

Lägg till externa länkar 
till nyheten här. 

Lägg till nyckelfakta om 
nyheten. 

Lägg till citat som syns i 
samband med nyheten. 

Välj en bild du vill 
använda som utvald 

bild till nyheten på 

Cision News. Om du 
ej väljer en bild 

kommer första 

bilden i ”Media” att 
visas som utvald 

bild till nyheten. 



Skapa din nyhet 
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Formateringsmöjligheter 
synliggörs när du klickar i fältet. 

Välj en bild du vill 
använda som utvald 

bild till nyheten på 

Cision News. Om du 
ej väljer en bild 

kommer första 

bilden i ”Media” att 
visas som utvald 

bild till nyheten. Din 

bild kommer 
automatiskt att 

läggas till i ”Media” 

när du lägger till den 
som utvald bild. 



Välj bild 
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Klicka på den bild 
du vill använda till 

nyheten. När du 

valt en bild får den 
en grön bock samt 

syns under ”Valda 

media längst ned”. 
Klicka ”Lägg till i 

utskick” för att 

slutföra. 



Brödtext och textversion 

Fyll i din brödtext 
här. Du kan skapa 

tabeller, länkar och 

formatera text 
genom menyn ovan. 

Lägg in en bild i 

brödtexten genom 
att ställa markören 

där du vill att bilden 

ska infogas, välj 
sedan bild genom 

att trycka på ”Bild 

för brödtext”. Lägger 
du till en ny bild till 

nyheten infogas den 

även i ”Media” 
automatiskt. 

Skriv en egen text 
som syns som 

förvald text när din 

nyhet delas på 
sociala medier. 

Om du vill ändra 
textversionen av din 

nyhet klickar du 

”Korrigera 
textversion”. 



Brödtext och textversion 

Lägg till taggar för 
att öka din 

sökmotoroptimering 

av nyheten på 
Google, Bing och 

Yahoo. 

Klicka på slutför för att 
förhandsgranska och 

skicka nyheten. 

Välj via drop-down 
om du vill bifoga 

PDF-versionen av 

nyheten. 

Välj kontaktperson 
till nyheten. Du kan 

skriva fritt i den 

nedre rutan eller 
välja en sparad 

person. 

Lägg in information 
om företaget, välj en 

sparad version eller 

skriv en ny version. 



Granska och publicera 
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Välj om du vill 
skicka direkt, 

tidsinställa utskicket 

eller spara som 
färdigt för utskick. 

Fyll i 
kontaktinformation 

till dig som gjort 

utskicket (denna 
information är 

intern). 



Granska och publicera 
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Se en 
sammanfattning av 

din nyhet innan du 

skickar ut. 

Klicka på utför för 
att genomföra 

utskicket. 



Kontakta oss gärna på  

support.se@cision.com eller 0200 - 125 000 

Frågor? 

mailto:support.se@cision.com

