Návod k použití oddílového webu
Ahoj,
pro snazší začátek práce se systémem jsem sesmolil tento krátký návod co a jak. Takže pěkně od
začátku
Ilustrace 1: Základní obrazovka

V horní částí obrazovky (Home, O nás, Kalendář, Forum) jsou „Stránky“. Ty by měli obsahovat
více-méně statické informace, které se mění jednou za uherský rok.
V pravé části obrazovky jsou sekce
– „Rubriky“ - seznam rubrik v systému, které mají přiřazen alespoň jeden příspěvek. Další
je možné založit v administraci, každý článek může být založen do 0..x rubrik.

–
–

„Štítky“ - seznam štítků, kterými je označen alespoň jeden příspěvek. Každý příspěvek
může mít 0..x štítků.
„Login“ - obsahuje odkazy pro přihlášení (a poté i pro odhlášení z administrace)

Ilustrace 2: administrace - levá půlka
Vaše levé sloupcové menu by mělo vypadat následovně (kdo by chtěl vyšší práva – Adminitrátora,
nechť se přihlásí, budou mu přidělena. Ale přinášejí to jen správu nastavení webu a tak, nic k
obsahu).

Příspěvky

Ilustrace 3: Správa příspěvků
Teď to hlavní – správa příspěvků. V menu „Příspěvky“ můžete každý vytvářet nové,
upravovat/mazat existující, vytvářet štítky a rubriky.
Pokud najedete myší nad příspěvek, jako na obrázku nad poslední „Ahoj všichni“, objeví se vám u
něj možnosti „upravit“, „rychlé úpravy“, „odstranit“ (pozor není vyžadováno potvrzení – rovnou
se maže!!!!!!) a „zobrazit“. Každý asi tuší k čemu jsou.

Ilustrace 4: Nový příspěvek - základ
Vytváření nového příspěvku se provádí přes menu „Příspěvek“ a „Vytvořit příspěvek“. Základní
části jsou název příspěvku (horní textové pole) a text příspěvků (velké textové pole). Stručný výpis
se mi zatím nepodařilo nikde zobrazit, takže netuším nač přesně je.
Každé tlačítko pro nastavování vzhledu má k sobě malou kontextovou nápovědu, která se zobrazí,
pokud necháte myšku chvíli nad ním. Poslední tlačítko v prvním řádku zobrazí rozšířené možnosti
editace (druhý řádek).
Obrázky, videa, audio soubory a přílohy je možné vložit pomocí tlačítek vedle „Nahrát/vložit“ nad
textem příspěvku. Pokud možno linkujte ale třeba videa přímo z youtube a tak, ať se nám koukáním
na ně nevyžere limit přenosu (30GB na měsíc – na normální práci víc než dostatečné).
Odkazy někam se vytváří pomocí tlačítka s „řetězem“ - nejdřív označte text v příspěvku, který se
má chovat jako odkaz a pak už máte tlačítko přístupné.

Další důležitou součástí příspěvku je správa komentářů.

Ilustrace 5: Správa komentářů
Zde můžete povolit/zakázat komentáře k vašemu příspěvku. Trackbacky a pingbacky musím ještě
vyzkoumat. Standardně jsou obě možnosti povolené.
Pokud chcete, aby se u vašeho příspěvku zobrazoval obrázek, pokud je na hlavní straně mezi
prvními 3 příspěvky (toto lze rozšířit, když se dohodneme kolik), pak musíte spáchat následující.
Ilustrace 6: Náhledový obrázek

Klikněte na náhledový obrázek, vyberte jej z počítače nebo nahoře vyberte v knihovně médií a dole
pak v detailu obrázku klikněte na „Použít jako náhledový obrázek“.

Štítky a rubriky
Štítky

Každému příspěvku můžete přidělit libovolné
množství štítků. Ty by měly popisovat čeho se
jednotlivé příspěvky týkají. Buď můžete do pole pro
štítky napsat svoje oddělené čárkami nebo klinutím
na „Vyberte si z nejpoužívanějších.....“ si zobrazit již použité a klikáním na ně je přiřadit.
Jo čím větší písmo štítku je zobrazeno, tím víc příspěvků ho má přiřazeno.

Rubriky
Pro rubriky platí to samé co pro štítky. Je možné přiřadit jednu nebo více rubrik. Jen by jsem asi
měli přiřazovat pod jednu rubriku.

Publikování

Pokud se rozhodnete článek publikovat, tak
můžete využít standardního nastaveni „veřejný
příspěvek“, hned publikovat a tak. Nebo si zvolit
jednu z dalších možností. Datum publikace se dá
libovolně posunout. Příspěvek si můžete uložit
jako rozpracovaný pomocí „uložit jako koncept“
nebo mu změnit viditelnost.
Viditelnost – ta by nás měla asi trochu zajímat.
–

Veřejná – příspěvek vidí každý
návštěvník webu. Zde je podmožnost
„zvýraznit příspěvek na úvodní stránce“. Pokud toto zaškrtnete, tak příspěvek bude, v
seznamu příspěvků, stále nahoře, dokud toto zaškrtnutí nezrušíte. Standardní řazení
příspěvků je podle času sestupně.

–

Chráně no heslem – pokud si někdo bude chtít takový příspěvek zobrazit, bude muset
zadat zvolené heslo.

–

Soukromé – takové příspěvky mohou vidět jen registrovaní uživatelé stránek (tj. všichni
členové oddílu), ale až po přihlášení. Nikdo další.

Média
Pod média spadá správa jakýchkoliv souborů. Ne jenom obrázků, ale klidně i nějakých souborů
třeba s přehledem kont a podobně.

Ilustrace 7: Správa médii
Takže pokud kliknete na média, tak uvidíte něco podobného. Nový soubor můžete nahrát nahoře
přes „Nahrát soubor“. Existující soubor můžete smazat, zobrazit a upravit. Pokud kliknete na
upravit, tak uvidíte něco podobného.
Hlavní co vás tady bude zajímat je
„URL souboru“. Pokud tuto
hodnotu označíte a zkopírujete do
uživatelského pole „thumb“ v
příspěvku (již popsáno), tak se vám
v záhlaví příspěvku a na úvodní
stránce lkt80 bude zobrazovat tento
obrázek v pozadí.

Odkazy
Zde můžete vkládat, řekněme, dlouhodobé odkazy, které by měli jít vidět na úvodní stránce webu.
Teď zde máme ČSOS (www.orientacnibeh.cz) a MTBO (www.mtbo.cz).

Stránky
U stránek se omezím jen na to, že by měly obsahovat poměrně statické informace. Odkazy na
stránky jsou zobrazeny v záhlaví webu a jejich obsah by jsem měli asi vytvářet společným usilím.
Příkladem takové stránky je např. „O nás“ - mění se jednou za uherský rok a musíme se dohodnout
co tam dáme :).

Galerie
Pokud chcete k příspěvku nahrát galerii, tak na to půjdeme takto.
Vyberte vkládání nové galerie

Vytvořte novou galerii – Nahoře je záložka „Add new galery“, galerii pojmenujte a vytvořte. Název
galerie smí obsahovat pouze znaky A-Z,a-z,0-9,-,_). Takže žádnou diakritiku prosím.
Po vytvoření budete přepnuti na záložku „Upload images“. Zde musíte v rozbalovaním menu „in
to“ vybrat vaši galerii. Nahoře vyberte přes tlačítko „vybrat soubory“ ty obrázky, které chcete
nahrát.
Zkontrolujte že je zaškrtnut checkbox „scale images to max width 1280px or max height 1024px.
Obrázek se při nahrání změnší na rozlišení, které je dostatečné pro prohlížení na netu a nebudeme
zaplácávat hosting mrakem megavelkých fotek.
Kliněte na „upload images“ a obrázky budo nahrány.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ: Poslední co musíte udělat je nakopírovat následující text [nggallery id=xx]
do vašeho příspěvku na místo, kde chcete galerii zobrazit.(xx musí být nahrazeno id vaší galerie, tj.
číslo, které vidíte vlevo od názvu galerie v rozbalovacím menu nebo v sloupci id v seznamu
„manage gallery“ (položka menu vlevo)).
Návod bude nahrát i do médii hostingu, tak si ho případně můžete najít i tam.

