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Introduktion 
Detta dokument beskriver hur en webbpublicering gjord med 2c8 Modeling Tool används 
tillsammans med SharePoint Online. 

Tillåt anpassade skript i SharePoint Online 
I administrationscentret för SharePoint kunde man tidigare klicka på inställningar sätta 
inställningarna för “Anpassade skript”. Sedan en uppdatering i SharePoint Online har detta inte 
längre någon effekt. Inställningen behöver fortfarande sättas men måste göras via ett PowerShell 
kommando.  

Flaggan i fråga heter DenyAddAndCustomizePages och den ska sättas till 0. Det finns beskrivet här: 
https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/allow-or-prevent-custom-script#to-allow-custom-
script-on-other-sharepoint-sites.  

Skapa ett nytt dokumentarkiv och kör följande PowerShell script (krävs att SharePoint Online 
Management Shell är installerat, se länk ovan): 

# To check if Sharepoint module is installed in PowerShell: 
# Get-Module -Name Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell -ListAvailable | Select Name,Version 

# To install Sharepoint module if it’s missing: 
# Install-Module -Name Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell  

# Get credentials and connect to Sharepoint service 
$adminUPN="" 
$orgName="2c8" #The tenant name you have in Office365 
$userCredential = Get-Credential -UserName $adminUPN -Message "Enter Sharepoint administrator credentials" 

Connect-SPOService -Url "[https://%24orgname-admin.sharepoint.com/]https://$orgName-admin.sharepoint.com" -Credential $userCredential 

#Enable Scripting Capabilities on site level. Change <path> to desired site 
Set-SPOSite -Identity "[https://%24orgname.sharepoint.com/%3cpath%3e]https://$orgName.sharepoint.com/<path>" -DenyAddAndCustomizePages 0 

#Disable Scripting Capabilities on site level. Change <path> to desired site 
#Set-SPOSite -Identity "[https://%24orgname.sharepoint.com/%3cpath%3e]https://$orgName.sharepoint.com/<path>" -DenyAddAndCustomizePages 1 

Om ni använder multifaktor autentisering se: https://docs.microsoft.com/en-
us/powershell/sharepoint/sharepoint-online/connect-sharepoint-online?view=sharepoint-ps#to-
connect-with-multifactor-authentication-mfa 

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”: 
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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: 

 

Om du inte ser filändelsen i utforskaren, 
välj ”Visa” i menyn och sedan 
”Alternativ – Ändra mapp- och 
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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. 

 

Använd den webbadress som står i webbläsarens adressfält för att länka till publiceringen. 


