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Webbpubliceringens beståndsdelar 
Den webbpublicering som skapas från 2c8 Modeling Tool är en webbapplikation 

som består av en fil index.html samt en mapp pages-{TIDSSTÄMPEL} som bland annat 

innehåller följande filtyper: HTML, CSS, XML, JavaScript och PNG. 

 

När en webbpublicering genereras skapas alltid allt material om på nytt och 

eventuella tidigare publiceringar som ligger på publiceringsplatsen tas bort innan 

den nya publiceringen laddas upp. 

Webbpublicerings placering 
Webbpubliceringen är byggd för att ligga på och visas via en webbserver som 

t.ex. Microsoft IIS eller Apache HTTP Server. Vår rekommendation är att en 

webbpublicering placeras på en webbserver då detta ger optimal prestanda då 

webbpubliceringen visas för slutanvändaren i webbläsaren. 

 

En webbpublicering kan även visas direkt via disk t.ex. på en dators C: eller någon 

gemensam nätverksdisk med ett enhetsnamn av typen G: Notera dock att 

prestandan kan bli lidande om hastigheten mot disken är långsam, beroende på 

nätverkets eller diskens hastighet. 

 

En webbpublicering kan inte placeras direkt i SharePoint Online, men kan visas i 

SharePoint Online genom att lägga till en webbdel som visar en annan webbsida i en 

IFrame. 

 

Tänk på att om ni vill länka till en 2c8-publicering från en annan webbsida som 

använder HTTPS så måste även 2c8-publiceringen kunna nås via HTTPS. Detta gäller 

t.ex. för länkning mellan vår partner Stratsys plattform och 2c8 där HTTPS via betrott 

certifikat krävs. 

 

Molntjänster för fil-lagring av typen Dropbox, Google Drive eller Microsoft 

OneDrive kan användas för att dela (synka) en publicering mellan användare, men 

inte för att visa en webbpublicering direkt från molnet eftersom dessa tjänster inte 

erbjuder en webbservertjänst. Detta innebär att du inte kan titta på en 

webbpublicering via tjänsternas webbgränssnitt, men att du kan synka hem 

webbpubliceringens filer till din dator via tjänsterna och sedan titta på dem genom 

att i din Windowsutforskare öppna webbpubliceringens ”index.html”-fil. 
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Tjänster som erbjuder möjligheten att skapa egna webbsajter men där man inte får 

ladda upp egna JavaScript-filer (t.ex. Google Sites) kan inte användas för att visa 

webbpubliceringen från 2c8 Modeling Tool. 

Typer av uppladdning av webbpublicering 
Det finns två typer av publiceringssätt som kan användas i 2c8 Modeling Tool: 

1. Filkopiering: Publiceringsfilerna kopieras till en mapp som kan nås från 

datorn, t.ex. en delad mapp. 

2. FTP-uppladdning: Publiceringen laddas upp via FTP. Detta kräver en FTP-

server i andra änden som tar emot filerna. 

Exempel: Publicera till webbservern Microsoft IIS 
Nedan beskrivs stegen som krävs för att sätta upp en publiceringsplats på MS 

Windows/IIS-plattformen. Resultatet blir en publiceringsdestination av typen 

filkopiering att använda i 2c8 Modeling Tool och en webbadress att gå till i 

webbläsaren för att titta på publiceringen. 

 

 

Skapa en delad mapp på servern 

Logga in på webbservern där mappen du ska publicera till ska ligga. Använd 

Utforskaren i Windows för att skapa en mapp med ett lämpligt namn och dela ut 

mappen med skrivrättigheter till de modellörer som ska kunna göra en 

webbpublicering. Som ett resultat ska du kunna nå den delade mappen via en 

adress på formen \\servernamn\deladmappnamn\. Denna adress ska sedan matas 

in i 2c8 Modeling Tool. 

file://///servernamn/deladmappnamn/
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Lägg till en virtuell katalog i IIS 

Om den delade mappen skapades utanför wwwroot-mappen måste du lägga till 

mappen som en virtuell katalog i IIS-hanteraren. Bestäm ett alias och bläddra dig till 

den delade mappen. Du kommer nu kunna nå mappen genom att använda 

adressen http://servernamn/alias/. Den här webbadressen ska sedan matas in i 2c8 

Modeling Tool. 

http://servernamn/alias/
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Lägg till en publiceringsdestination i 2c8 Modeling Tool 

Lägg till en publiceringsdestination i 2c8 Modeling Tool av typen ”Filkopiering”. Ange 

adressen till den delade mappen som ”Sökväg” och webbadressen till den virtuella 

mappen som ”Web URL”. Titel och Beskrivning kan väljas fritt. 

 


