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Introduktion 
Detta dokument beskriver hur en webbpublicering gjord med 2c8 Modeling Tool 

används tillsammans med SharePoint Online. 

Varning 
Det rekommenderade sättet att visa en webbpublicering från 2c8 i SharePoint Online 

är att lägga webbpubliceringen på en webbserver utanför SharePoint Online och 

sedan visa innehållet i en iframe eller liknande i SharePoint Online. Orsakerna till 

detta är: 

1. SharePoint är egentligen inte tänkt att användas för att ladda upp och köra 

externa webbapplikationer. 

2. Microsoft implementerar regelbundet ändringar och begränsningar som 

försvårar möjligheten att ladda upp och köra ”externa” webbapplikationer i 

SharePoint Online. 

3. Manuell handpåläggning kan krävas vid varje ny publicering. 

2c8 kan inte garantera att en webbpublicering som lagts i ett dokumentbibliotek i 

SharePoint Online och fungerar just nu kommer att fungera i framtiden. 

Använd klassisk sida 
Webbpubliceringen fungerar bara i klassiska sidor i SharePoint Online. Här finns en 

guide för hur man skapar en klassisk sida om ni inte redan har en sådan.  

https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/create-site-collection#create-a-classic-site
https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/create-site-collection#create-a-classic-site
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Moderna sidor i SharePoint Online tillåter inte körning av skript och 

webbpubliceringen, som innehåller JavaScript-filer, fungerar därför inte i moderna 

sidor. 

Synkronisera en mapp från SharePoint Online till datorn 
Vi rekommenderar att använda OneDrive for Business för att synkronisera en mapp i 

SharePoint Online till datorn. Välj den mapp i din webbplats där du vill lägga 2c8-

publiceringen och klicka sedan på ”Synkronisera” under ”Bibiliotek”:  

 

När synkroniseringen är klar dyker mappen upp i din utforskare. 

 

Publicera till SharePoint-mappen 
Du kan nu lägga en 2c8-publicering i mappen så kommer den att synkas automatisk 

till SharePoint Online: 

 

Ett tips är att skapa en publiceringsplats i 2c8 Modeling Tool som pekar på denna 

mapp. 

För att publiceringen ska fungera tillsammans med SharePoint Online måste du 

byta filändelse på index.html-filen till index.aspx. 
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Om du inte ser filändelsen i utforskaren, välj ”Visa” i menyn och sedan ”Alternativ – 

Ändra mapp- och sökalternativ”, välj fliken ”Visning” och kryssa ur valet ”Dölj 

filnamnstillägg för kända filtyper”: 

 

 

Visa publiceringen i SharePoint Online 
Publiceringen ska nu synas i SharePoint. Klicka på indexfilen för att öppna och titta på 

publiceringen. 
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I nyare versioner av 2c8 Modeling Tool finns möjlighet att få ut en index-fil som 

automatiskt har filändelsen apsx. Detta görs via en inställning i Webbprofilen: 

 

Använd den webbadress som står i webbläsarens adressfält när du tittar på 

webbpubliceringen för att länka till publiceringen. 
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Felsökning 
Om publiceringen inte visas korrekt, testa följande: 

 

1. Kontrollera att inte "Dokument-ID-tjänst" för webbplatsen är påslagen och 

stäng av funktionen om den är på. 

 

 

2. Testa att ta bort de befintliga filerna i webbpubliceringen först och låt denna 

ändring synka klart i SharePoint Online. Lägg därefter dit den nya 

publiceringen, utan att byta filändelse på index.html-filen. Låt synka klart. 

Avsluta med att byta filändelse på index.html till index.aspx. 

3. Läs mer om begränsningarna för körbara webbsidor i SharePoint Online och 

förslag på lösningar här. 

4. Om inget av ovanstående löser era problem rekommenderar vi er att lägga 

webbpubliceringen på en webbserver utanför SharePoint Online och sedan 

visa innehållet i en iframe eller liknande i SharePoint Online. 

https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/dev/solution-guidance/security-permissivesetting
https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/dev/solution-guidance/security-permissivesetting

