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Hyperlinks i uddybende tekst under oplysningsfelterne 

Med en simpel HTML-kode kan man oprette hyperlinks i de uddybende tekster under 
oplysningsfelterne under deltagerkategorierne. Det vil sige, at du f.eks. kan linke og henvise til 
andre hjemmesider eller andre sider på dit website i Conference Manager. 

HTML-koden, som skal sættes ind i det uddybende tekstfelt, er: 

 

 

 

Her indsættes linket, hvor der står url – og linkteksten hvor der står link text.  

Hvis du gerne vil benytte dig af hyperlinks under dine oplysningsfelter, skal du oprette et 
oplysningsfelt under en af dine deltagerkategorier og indsætte ovenstående HTML-kode med 
udfyldt link og linktekst i det uddybende tekstfelt. Her kan du vælge alle typer af oplysningsfelter, 
da ovenstående HTML-kode fungerer og kan bruges i alle oplysningsfelternes uddybende 
tekstfelter. 

 

Eksempel: 

I eksemplet her, har vi valgt et oplysningsfelt af typen ’checkboks’, hvor vi gerne vil have 
deltagerne til at tage stilling til om de ønsker at modtage nyhedsbrevet. Som en del af det 
uddybende tekstfelt, vil vi gerne linke til mere information og betingelser vedr. nyhedsbrevet. Derfor 
har vi indsat en udfyldt HTML-kode i det uddybende tekstfelt: 

 

I tilmeldingen vil deltagerne nu blive præsenteret for det nyoprettede oplysningsfelt og kan klikke 
på linket og se mere om nyhedsbrevet og betingelserne: 

  

 

 
<a href="url">link text</a> 
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Åbne link i nyt vindue? 

Som udgangspunkt vil de links, der lægges ind med ovenstående kode åbne i samme vindue. Hvis 
man tilføjer lidt til koden, kan man tvinge linket til at åbne i en ny fane eller i et nyt vindue (alt efter 
brugerens browser-opsætning). 

I så fald skal man tilføje et target="_blank" i sin kode. Hermed skal koden man sætter ind altså 
være  

<a href="url" target="_blank">link text</a> 

Hvis vi burger eksemplet i billedet ovenfor, skal man altså skrive følgende, hvis man ønsker at få 
linket til at åbne i et nyt vindue/ny fane: 

<a href="https//:testlink.dk" target="_blank">Find mere information om nyhedsbrevet og se 
betingelserne her</a> 

 


