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Skapa nytt utskick

Gå till Utskick och välj 
Skapa utskick.



Först väljer vilket språk ditt 
utskick är skrivet på.

Under Typ av information väljer du vilket 
typ av utskick du ska göra. Detta är i de 
allra flesta fall Pressmeddelande.

När du är nöjd med dina 
val klickar du på Nästa.

Publicerar du på den egna hemsidan 
eller i Social Media Newsroom kan 
du ange vart releasen ska 
publiceras. 

Välj typ av information

Den bransch som är inställd för ditt företag 
påverkar vilka mottagare på Cision News som 
kommer att få din nyhet. Vill du tillfälligt byta 
bransch för just detta utskick kan du göra det här.

Här anger du om informationen du 
skickar är kurspåverkande/regulatorisk
eller inte.



Cision News är Cisions nyhetssajt där företag kan publicera 
pressmeddelanden, finansiella rapporter, nyheter, bilder och 
filmer. Väljer du denna kanal publiceras din nyhet i ditt egna 
nyhetsrum och på nyhetssajten Cision News, och går samtidigt ut 
till ditt företags prenumeranter och till de som prenumererar på 
nyheter från din bransch. 

Vill du att din nyhet ska 
publiceras på dina egna 
sidor i sociala medier gör 
du detta val här.

Välj mottagare och kanaler I detta steg markerar du vilja kanaler du vill skicka 
din nyhet till. Det finns en mängd olika kanaler, och 
här beskrivs enbart några utav dem.

Vill du skapa en ny koppling till något 
utav dina sociala medier-konton kan 
du klicka på Kontoinställningar under 
respektive kanal.



Längre ned på sidan hittar du dina 
Egna listor från Plan där du kan 
välja ytterligare mottagare genom 
att markera önskade listor.

Du kan ändra distributionsmetod för 
dina utskickslistor. Markera exempelvis 
E-post om du enbart vill skicka din 
nyhet till de E-postmottagare som 
finns i dina listor.

När du är klar med dina 
val klickar du på Nästa.



Du lägger först in din text i de olika fälten 
Rubrik, Ingress och Brödtext. 

Vi rekommenderar att du väljer Rubrik 3 för 
Rubriken, och Textstorlek 10pt för Ingress 
och Brödtext.!

Forma ditt utskick

Genom att ställa markören i de olika redigeringsfältet 
får du upp verktyg för att formatera texten. Här kan du 
till exempel ändra typsnitt och teckenstorlek.



Vill du skapa en Hyperlänk kan du enkelt göra det 
direkt i texten. Markera först det ord eller de ord som 
ska länkas och klicka sedan på länk-symbolen i menyn.
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Skapa hyperlänkar i texten

4
Välj sedan Infoga.

Klistra in Länkens URL. Du kan också 
välja om länken ska öppnas i ett nytt 
fönster eller inte under Mål.
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Under Media kan du bifoga bilder, 
filmer, presentationer och andra 
filer till ditt utskick.

Klicka på Öppna Mediabanken för att 
komma till uppladdningsverktyget.

! Om du vill bifoga en PDF-version av ditt 
utskick ska denna laddas upp under PDF 
version och ej i Mediabanken

Bifoga bilder till ditt utskick



Du kan även välja att bifoga filer 
som redan ligger i din Mediabank. 
Klicka på den eller de filer som du 
vill bifoga.

De filer du valt att ladda upp 
hamnar under Valda media. När 
du är sedan klickar på Lägg till i 
release förs filerna över till ditt 
pressmeddelande.

Du kan välja att ladda upp helt nya 
bilder, filmer, presentationer eller 
andra filer genom att klicka på 
Ladda upp media.



Nu ser du de bilder och andra filer 
som du valt att bifoga ditt utskick. 
Du kan klicka på Visa detaljer för att 
ändra titel och beskrivning eller 
lägga till taggar. 

För att lägga till ett ny tagg, skriv in 
det ord du vill tagga bilden eller filen 
med och klicka sedan på Lägg till.

Redan valda taggar syns här och du 
kan välja att ta bort en tagg genom 
att klicka på det röda krysset.

Dra i filerna för att ändra ordningen för hur de visas
samt publiceras på Cision News.Den första bilden blir 
huvudbild för nyheten på Cision News och syns på 
nyhetsrummets förstasida intill texten.



Infoga bild i texten

Klicka sedan på bilden 
du vill infoga i texten.

För att infoga en bild i 
texten, ställ markören i 
texten där du vill placera 
din bild.
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När du är färdig med 
inställningarna klickar 
du på Infoga.

Väljer du värdet 0 på 
ramen kommer den att 
bli osynlig. Önskar du en 
ram runt bilden kan du 
skriva in 1 eller 2 här.

Välj sedan 2 kolumner och 1 rad. 
På så vis kan du placera text i den 
ena kolumnen och din bild intill 
texten i den andra kolumnen.

Vill du placera bilden till höger eller vänster om ett textstycke 
behöver du först skapa en tabell. Ställ markören i texten och 
klicka sedan på tabellverktyget Infoga/redigera ny tabell.

Infoga bild i texten med hjälp av tabell



Markera först den text du vill ska ligga bredvid 
bilden. Högerklicka och välj Klipp ut. Klistra in 
texten i en av tabellkolumnerna.



Ställ markören i den 
andra kolumnen och 
klicka på bilden under 
Media som du vill 
infoga.

Du kan markera tabellen och sedan dra i tabellens 
ram för att göra den större eller mindre och på så 
vis anpassa layouten. Du kan även välja att lägga 
mer eller mindre text i tabellen för att på så vis 
anpassa layouten av pressmeddelandet.



Du kan ändra storlek på din bild 
genom att högerklicka på bilden 
och välja Infoga/redigera bild.

Här skriver du in i antalet pixlar 
hur stor du vill att bilden ska vara.

Välj Uppdatera när du är nöjd. ! Du kan också dra i hörnen på 
din infogade bild för att 
minska den till lämplig storlek.

Redigera storlek på infogad bild



Här kan du välja att aningen Skapa en PDF av 
texten du lagt in, eller bifoga en redan färdig 
PDF. Klicka på Browse och välj önskad fil. Klicka 
sedan på Ladda upp.

PDF-version av ditt utskick



Under Kontaktinformation skriver du in kontaktuppgifter till den 
person som tar emot frågor och annat kring det här utskicket. Denna 
information kan du placera i brödtexten om du hellre vill det.

Du kan välja att skriva in namnet på kontaktpersonen och 
välja Spara som ny så finns den under Sparad kontakt nästa 
gång du ska göra ett utskick.

Under Företagsinformation kan du lägga in en text om företaget. 
Texten kommer att synas längst ner i utskicket. Även denna kan 
du Spara som ny och använda vid senare tillfälle. Du kan lägga 
företagsinformation i slutet av brödtexten om du hellre vill det.

Företagsinformation och kontaktuppgifter



Under Citat kan du välja att plocka ut 
citat från ditt utskick som sedan syns i 
ditt nyhetsrum på Cision News.

Under Snabbfakta kan du lägga in korta 
snabbfakta från din nyhet. Snabbfakta 
kan enkelt delas vidare på Twitter från 
ditt nyhetsrum på Cision News.

Under Taggar kan du lägga till taggar 
för att göra din nyhet sökbar på 
Google och andra sökmotorer. Skriv 
det ord du önskar tagga ditt utskick 
med och klicka sedan på Lägg till.

Social Pitch är den text som visas 
när man delar nyheten på Cision 
News vidare till sociala nätverk. 
Det blir automatiskt nyhetens 
rubrik, men du kan välja något 
annat om du vill.

Under Externa länkar kan du lägga in 
länkar till exempelvis din egen hemsida, 
produktsida eller sammarbetspartner. 
Dessa länkar syns intill din nyhet på 
Cision News.  

Under Logotype för utskicket 
kan du välja om du vill ha med 
din logotype eller inte, eller 
välja en annan logotype bland 
dina uppladdade bilder i 
Mediabanken.

Övriga inställningar för ditt utskick



Här fyller du i dina Kontaktuppgifter samt om du 
vill Skicka en kopia av utskicket till dig själv och 
andra (max 150 tecken). Separera mottagare med 
kommatecken, semikolon eller mellanslag. 

Det finns tre alternativ för när du vill 
sända ditt utskick.  Du kan välja att 
Skicka direkt, tidsinställa för att Skicka 
vid annan tidpunkt eller Spara som 
färdigt för utskick ifall du vill sända ut 
det vid ett senare tillfälle.

Skulle du vilja skicka ditt utskick på fler språk 
klickar du på Lägg till en språkversion, och får då 
gå igenom de tre stegen igen och lägga in rätt 
information för de olika språken.

Klicka på Utför när du är helt nöjd med 
ditt utskick. Observera att du bör 
förhandgranska ditt utskick innan du 
skickar ut det. Nedan hittar du 
förhandsgranskning för flera olika 
kanaler och mottagare.

Förhandsgranska och skicka

Längre ner på sidan hittar du en 
Summering av utskicket. Här kan du se alla 
de val du har gjort. Backa tillbaka om du vill 
ändra något innan du skickar ut.



Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta vår 
support på telefonnummer: 0200-125 000

Lycka till!
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