Sajthotellet | Färdiga script
Formmail
Formmail innebär att resultatet av ett formulär (form) kan skickas som e-post. I märket-<form>
anger du METHOD="POST" och ACTION="http://scripts.sajthotellet.com/formmail.asp".
Du måste skicka med tre argument till formmailscriptet. Detta gör du genom att använda märket<input> enligt följande:
<input type="hidden" name="namn" value="värde">
Argumenten är följande:
recipient = mottagare, den e-postadress som resultatet skall skickas till.
subject = ärenderaden i brevet
redirect = adressen till den sida scriptet skall leda till när mailet skickats. Förslagsvis någon form av
"tack för visat intresse".
Valfria argument
_showname = 0 (visa inte fältens namn) eller 1 (visa fältens namn)
_separator = Anger det tecken (eller den sträng) som ska användas för att separera fältets namn
från datat.
_xml = 0 (normalt) eller 1 (visa resultatet som XML)
Använd vår guide för att skapa din formulärkod.
Avancerade funktioner
Det finns två lite mer avancerade funktioner att använda för formmail. Du kan ange vilka fält
(vilken data) som ska skickas med. Du kan också skicka kopior till flera e-postadresser.
Ange fält och ordning
Med argumentet "_fields" kan du ange en semikolonseparerad lista (exempelvis "namn; adress;
bostad") över de fält som du vill visa. Övriga fält visas inte i e-postmeddelandet. Fälten visas i den
ordning du angivit dem i listan.
Kopia
Med argumentet "carboncopy" kan du ange en kommaseparerad lista över de e-postadresser som du
vill skicka en kopia av ditt meddelande till.

Besöksräknare (Windows)
För att räkna besökare finns ett färdigt script i includemappen. För att kunna använda detta måste
din sida vara en asp-sida. Skillnaden mellan .html och .asp är att .asp kan exekvera kod på servern.
Om du vill lägga till en räknare på din startsida gör du så här:
Döp sidan till default.asp.
Lägg till följande kod först i filen:
<!--#include file="../include/count.asp"-->
I fortsättningen kommer varje besökare att räknas och resultate hamnar i en fil som heter
count.dat.
Om du vill visa antalet besökare på din sida kan du på valfritt ställe lägga till följande kod:
Antal besökare: <% =session("visitor") %>

