
Här har jag börjat med en Todo-list. Fyll gärna på eller ta bort / bocka av. Rangordna genom att ändra
ordning på punkter eller färgkoda det viktigaste.

Butiken avvaktar jag med efter som jag kanske ska bygga en ny. Handboken kommer lite senare.

Forumet
Facebook-inloggning

• Uppdatera moddet till senaste versionen
• Ändra alla felaktiga namn med åäö.
• Större knapp för vanlig inloggning så man inte klickar på sociala inloggningsknappen av misstag
• Lägg in kod för gäster i SP-block: echo social_login_box();

Google Ads
• Optimera adsense - kolla möjliga inställningar och testa möjliga förbättringar
• A/B-testa annons i högerspalten istället/också.

Sökmotor (externt)
• koppla 87.237.214.120/~alternat/in på google
• Sidospalten ska inte indexeras
• Se över hur forumet indexeras, kan något förbättras

Sökrutan i forumet
• Kolla möjliga inställningar och lista möjliga förbättringar

CSS - Ändringar i temat
- På index.php

• Lägg + knappen till vänster istället + större, så man förstår att man kan kollapsa kategorier
• Klarhet i nyliga olästa inlägg samt olästa samtliga
• Ta bort eller förtydliga ikoner vid tavlor

- På tavelindex över trådar
• Högerjustera Nytt ämne mm, lägg övriga under Mer…
• på annonstavlorna, visa första bifogade bilden i index som http://custom.simplemachines.org/

mod...x.php?mod=3468
• gråa ner trådar utan olästa inlägg?
• Ta bort kryssrutor för vanliga medlemmar

- I trådarna
• Vid forumets inlägg bara Svara och resten under "Mer..."
• Ta bort Författare
• Ämne: från trådtitel
• Ta bort inläggsrubrik
• Remove Started By Text
• Större + flytta sidknapparna
• Svag understrykning av länkar

- Övrigt css
• Går inte klicka på logga i forumet längre
• Hoppande fel när brödsmulor fixeras
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• Slogan ska synas i stående iPad
• Sidospalten försvinner rätt när man klickar i main på dator men inte i en mobil eller iPad
• Invertera hamburgerknapp så det blir samma överallt
• Ändra brödsmulor till Forum>Djur...
• Ändra pilar och färg i brödsmulor forumet
• Ny sidrubrik catbg3 i forumet som matchar handboken och butiken, se förslag
• Medlemslistan urballad i mobilläge,
• Galleriet urballat i mobilläge
• OK att ta bort SMF copyright, samma sidfot som i butiken?

Tapatalk
• Uppdatera appen för android
• Överväg skaffa apple dev-konto till appen för att kunna uppdatera för ios
• Uppdatara plugin
• Inloggnings-nick visas i tapatalk

Övrigt i forumet
• Google kräver https - hur fixa?
• Förbered för GDPR - vad krävs?
• Kolla statistik på delningsknappar och fatta beslut om de ska vara kvar
• Installera senaste uppdateringen 2.0.15

Innehåll
• Ta bort klistrade infotrådar på annonstavlor och lägg dit block
• Sortera upp hela supportavdelningen
• FAQ -support vanliga frågor
• Se över låsta o klistrade tråd på varje tavla.
• Dela upp fler tavlor?
• Rensa bildtrådar (t ex vaktlar) från borttagna bilder

Moderering
• Se över moderatorstab och gör globala
• Spika ny arbetsgång för moderatorer
• Skaffa admin för hjälp med lösenord etc

Servern
• Gör kopia på databasen
• Släng ljugarbänken
• Töm gamla trådar i borttagna inlägg
• Be FS-data om ny kopia på dev-servern
• Gör ny databaskopia att koppla till dev-servern
• Besluta om vi behöver konvertera databasen
• Ny settings-fil, eller funkar maintainance mode nu?
• Förbered för https
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Butiken

Handboken
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