
CMS - INFORMACJE
***

Mirosław Kuduk 
E mail:  mkuduk@interia.pl  tel. kom. 663-755-428  

DODATKOWE FUNKCJE - PANEL  ADMINISTRATORA

• Panel Dodatkowe funkcje  

• Autoryzacja  

• Publikacje  

• Nowa publikacja, edycja   

• Pokazy zdjęć  

• Opcje zaawansowane  

• Ustawienia serwisu  

• Banery  

• Dane organizacyjne – ustawienia  

• Menu – grupy  

• Menu – szczegóły  

• Zawartość w sekcji pod menu  

• Dodatkowe funkcje  

• Użytkownicy serwisu -  edycja, zmiana uprawnień  
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DODATKOWE FUNKCJE - PANEL  ADMINISTRATORA

           Zbiór funkcji i procedur dostępnych po zalogowaniu dla Administratora 
(Wejście: Menu => Dodatkowe funkcje)

Powrót do spis treści
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SEKCJA AUTORYZACJA – Panel Administratora

       W sekcji AUTORYZACJA określona jest liczba (czerwona cyfra) nowych danych nie autoryzowanych 
(nie sprawdzonych pod pod kątem formalnym, technicznym i innym) opublikowanych w serwisie.

Przykład:

Dane osób -  wszystkie są sprawdzone, Komentarze do publikacji są 3 nowe 
nieautoryzowane, wpisy do Księgi do księgi gości – wszystkie są sprawdzone, 
w Tablicy ogłoszeń jest jeden wpis nieautoryzowany, Polecane strony – jedna 
nieautoryzowana, Publikacje – 2 nieautoryzowane.

Dane nieautoryzowane można zobaczyć po kliknięciu na wybrany element z grupy a następnie 
autoryzować, edytować lub usunąć.

Powrót do spis treści
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SEKCJA PUBLIKACJE – Panel Administratora

W sekcji znajdują się informacje o liczbie stron, podstron, sond i pytań Twoich i innych osób 
opublikowanych, nieopublikowanych oraz funkcja wywołująca procedurę tworzenia nowej publikacji.

Po kliknięciu na grupę zobaczymy publikacje z grupy.

Powrót do spis treści
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EDYCJA PUBLIKACJI

Formularz „Edycja publikacji”
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Każdą publikacją musi mieć następujące dane:

- Tytuł
- Wstęp, opis, streszczenie – kilka zdań o publikacji widocznych np. w wyszukiwarce. 
                                                Dane te nie są  widoczne w podglądzie całej publikacji.

- Tekst publikacji

- Autor

- E mail kontaktowy z autorem, lub z osobą odpowiedzialną za zamieszczone treści.

- Datę publikacji

- Miejsce publikacji – miejsce gdzie ma się znajdować publikacja.

Ponadto do publikacji można dołączyć :

- Zdjęcie tytułowe (zalecane) - zdjęcie, które widoczne może być przy wstępie, np.  
   w wyszukiwarce.

- Dołączone pliki - Zdjęcia do pokazu zdjęć, inne elementy graficzne i inne pliki 
                                    powiązane z publikacją.
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W przycisk Podgląd  przy polem Wstęp, Tekst publikacji służ do wywołania wstępnego podglądu 
wprowadzanych treści w wersji HTML.

Dane, można formatować bez kodu HTML (dokument zachowuje akapity, spacje, nowe linie)

lub z użyciem kodu HTML (tekst jest traktowany jako HTML, ponadto zachowywane są spacje z 
formularza). 

Formularz zawiera generator kodu HTML. Wybrany kod jest wstawiany w pozycję kursora lub np. 
odpowiednie znaczniki przed i po zaznaczonym obszarem pola.
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Generator zawiera typowe znaczniki HTML jak i nie typowe np. Hiperłącze - napisz do nas, napisz do 
administratora,  zdjęcie losowe...

 

          Do każdej publikacji dołączona jest funkcja „Pobierz hiperłącze do publikacji”, która generuje 
odpowiednie hiperłącze do publikacji w serwisie.
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W formularzu „Edycja publikacji” znajdują się hiperłącza do zdjęć i dołączonych plików 
(wywołanie przez ikonkę           ) 

POKAZY ZDJĘĆ
Dołączone zdjęcia formatu JPG  można prezentować w publikacji używając systemowych pokazów.

Wywołuje się je w formularzu edycyjnym publikacji, w sekcji Ustawienia główne w opcji Zdjęcia 
w publikacji.

Możliwe są następujące wartości:

 - Brak - nie są automatycznie umieszczane żadne zdjęcia.

- Zdjęcie tytułowe - w publikacji przed tekstem jest umieszczone zdjęcie tytułowe, 
         po kliknięciu na zdjęcie, zobaczymy zdjęcie dużych rozmiarów.  
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- Album prawo - lewo  -  po naciśnięciu przycisku prawo lub lewo zmienia się zdjęcie, 
        po kliknięciu na zdjęcie, zobaczymy zdjęcie dużych rozmiarów.  

- Album karty  -  po naciśnięciu przycisku prawo lub lewo zmieniają się zdjęcie na kartach, 
         po kliknięciu na zdjęcie zobaczymy zdjęcie dużych rozmiarów.  
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- Album miniaturki -  po kliknięciu na zdjęcie zobaczymy zdjęcie dużych rozmiarów.  

***
Formularz „Publikacja - dołączony plik” zawiera opcje zaawansowane (opcjonalnie ukrywane), w których:

- Kolejność - dowolny ciąg znaków, który decyduje o kolejności wyświetlania na liście  
                      Dołączonych plików.

-  Automatyczne hiperłącze do pliku - jeśli jest określona ta wartość, a w publikacji jeśli będą generowane
                                                                automatycznie hiperłącza do plików (opcja zaawansowana) 
 to będzie wygenerowane hiperłącze do tego pliku.
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OPCJE ZAAWANSOWANE w formularzu EDYCJA PUBLIKACJI (opcjonalnie ukrywane)

Grupa tematyczna

Publikacje z różnych działów mogą dotyczyć wspólnego tematu, wówczas można je ze sobą łączyć 
w grupę tematyczną.  Dzięki temu, w każdej publikacji na dole zostanie automatycznie wygenerowane łącze 
do pozostałych publikacji z grupy.
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O połączeniu w grupę decyduje dowolny ciąg znaków w polu Grupa tematyczna - jeśli jest to nowa 
grupa, to należ ją wpisać ręcznie, a jeśli już istnieje należy użyć funkcji Dodaj grupę i wybrać z istniejących.

 

ODBIORCY PUBLIKACJI

W opcjach zaawansowanych formularza Edycja publikacji  można określić kto będzie widział 
publikację. Standardowo publikację mogą widzieć osoby nie zalogowane do serwisu, zalogowani bez praw 
oraz twórcy.
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AUTOMATYCZNE HIPERŁĄCZA DO DOŁACZONYCH PLIKÓW

Opcja zaawansowana w formularzu Edycja publikacji. Standardowo opcja jest wyłączona.

Jeśli określona tą wartość, w publikacji będą generowane automatycznie hiperłącza do dołączonych plików.
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KOMENTARZE W PUBLIKACJI

Opcja zaawansowana w formularzu Edycja publikacji. Standardowo można dodawać komentarze do 
publikacji.

Wybrana wartość pozwala na dodawanie komentarzy w publikacji.

RODZAJE STRON

Opcja zaawansowana w formularzu Edycja publikacji. Standardowo każda strona jest zwykła.

PODSTRONA

W przypadku obszernych publikacji treść można podzielić na kilka stron. Stronom podrzędnym 
należy w opcjach zaawansowanych określić wartość Podstrona. Łącznia pomiędzy stronami należy 
wykonać ręcznie.  
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STRONA STARTOWA

            Strona, której tekst pojawi się jako pierwszy bez względu na sposób wyświetlania i sortowania 
w danej kategorii.

PUBLIKOWANIE

Po zaznaczeniu opcji Wszystko gotowe - publikuję na dole w formularzu Edycja publikacji. Artykuł zostanie 
opublikowany.

Do artykułów nie opublikowanych jest dostęp w Panelu Administratora w Dodatkowych funkcjach w sekcji 
Publikacje.

USUWANIE PUBLIKACJI

Po usunięciu publikacji zostaną automatycznie usunięte dołączone do niej pliki, komentarze.

Powrót do spis treści
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SEKCJA USTAWIENIA SERWISU – Panel Administratora

W sekcji znajdują się funkcje wywołujące procedury podglądu i zmian ustawień zmiennych 
globalnych w serwisie.

Powrót do spis treści
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BANERY 

Ustawienia dotyczą zdjęć o wymiarach 843x266, 
formatu: JPG, GIF, PNG lub SWF animacji Flash 
nad treścią i menu:

Wywołanie ustawień w Panelu Administratora: 

- Dodatkowe funkcje, 

- SEKCJA USTAWIENIA SERWISU 

- Banery

OKNO BANERY – prezentuje banery i ich 
własności: kolejność wyświetlania (wartość Id 
kolejności), czy opublikowany.

W dolnym prawym rogu jest przycisk „Dodaj 
baner” wywołujący procedurę dodawania nowego 
banera.

Banery można usuwać i edytować.
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Formularz „Nowy baner” do umieszczenia w serwisie banera:

Id kolejności – dowolny ciąg znaków według którego są sortowane banery.

Parametr Publikować – informację czy publikować baner.

Formularz „Edycja danych” do zmiany własności ustawień banera:

Id kolejności – dowolny ciąg znaków według którego są sortowane banery.
Parametr Publikować – informację czy publikować baner.

Powrót do spis treści
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DANE ORGANIZACYJNE - USTAWIENIA

Formularz określający Dane 
organizacyjno - informacyjne 
serwisu.

Wywołanie ustawień w Panelu 
Administratora: 

- Dodatkowe funkcje, 

- SEKCJA USTAWIENIA  
   SERWISU 

- Dane organizacyjne -  
ustawienia

Informacje dotyczą:

– dane o administratorze,

– sposób informowania 
administratora

– dane o serwisie

– definicję strony startowej  
serwisu

– zasady wyświetlania banera

– liczby rekordów 
wyświetlanych na stronie

Powrót do spis treści
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 MENU – GRUPY

Menu – grupy to nazwy grup menu.

Wywołanie ustawień w Panelu Administratora: 

- Dodatkowe funkcje, 

- SEKCJA USTAWIENIA SERWISU 

- Menu - grupy

OKNO MENU - GRUPY – prezentuje grupy menu i ich własności. Umożliwia wywołanie funkcji dodania 
(przycisk w dolnym, prawym rogu)  grupy, edycji, usunięcia. 

Przyjęte oznaczenia w tabeli:

- Grupa – nazwa grupy
- Kolejność – dowolny ciąg znaków, według którego są sortowane alfabetycznie od A do Z
- Dla n.z. - wartość 1  - grupę widzą użytkownicy niezalogowani
- Dla u.s. - wartość 1  - grupę widzą użytkownicy serwisu zalogowani
- Dla t. - wartość 1  - grupę widzą twórcy
- Dla a. - wartość 1  - grupę widzą administratorzy
- Publikować – wartość 1 – grupa jest opublikowana
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Formularz „MENU GRRUPY” do dodawania nowej grupy.

Kolejność - dowolny ciąg znaków według którego są sortowane grupy.

Formularz „Edycja MENU GRRUPY” do edycji własności grupy.

Powrót do spis treści
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MENU SZCZEGÓŁY

Menu szczegóły – nazwy działów w serwisie.

Wywołanie ustawień w Panelu Administratora: 

- Dodatkowe funkcje, 

- SEKCJA USTAWIENIA SERWISU 

- Menu – szczegóły

OKNO MENU - SZCZEGÓLY – prezentuje  podzielone na grupy, posortowane alfabetycznie  menu 
szczegóły i ich własności. Umożliwia wywołanie funkcji dodania (przycisk w dolnym prawym rogu)  menu, 
edycji, usunięcia. 

Przyjęte oznaczenia w tabeli:

- Nazwa – nazwa menu
- Dla n.z. - wartość 1  - menu widzą użytkownicy niezalogowani
- Dla u.s. - wartość 1  - menu widzą użytkownicy serwisu zalogowani
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- Dla t. - wartość 1  - menu widzą twórcy
- Dla a. - wartość 1  - menu widzą administratorzy
- Wyświetlanie -  sposób wyświetlania publikacji w dziale. Oznaczenia:

Zdjęcie tytułowe, wstępy 1 kolumna 

Zdjęcie tytułowe, wstępy 2 kolumny
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Zdjęcie tytułowe, wstępy 1 + 2 kolumny

Tytuł i zdjęcie tytułowe, 3 kolumny 
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Lista  (tylko wypunktowane tytuły)

Lista + wstępy ukryte (wypunktowane tytuły po kliknięciu rozwinie się wstęp i inne informacje)
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- Sort. -  sposób sortowania publikacji w dziale. Oznaczenia:
 
 A => Z  - alfabetycznie od A do Z

Z => A  - alfabetycznie od Z do A
Data A => Z  - względem daty opublikowania od najstarszych do 
najnowszych
Data Z => A  - względem daty opublikowania od najnowszych do 
najstarszych 

 
- Zdjęcie losowe – wartość 1 oznaczenia, że przed publikacjami w dziale wyświetlane jest 
                               zdjęcie losowe.
- Publikować – wartość 1 – menu jest opublikowane

Formularz „MENU SZCZEGÓŁY” do dodania nowe menu.
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Formularz „Edycja MENU SZCZEGÓŁY” do edycji ustawień menu.

Powrót do spis treści
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ZAWARTOŚĆ W SECJI POD MENU

Zawartość sekcji po prawej stronie, pod menu może 
zawierać elementy   standardowo nie występujące w 
systemie (np. reklama, dodatkowo elementy graficzne 
itp.)

Wywołanie ustawień w Panelu Administratora: 

- Dodatkowe funkcje, 

- SEKCJA USTAWIENIA SERWISU 

- Zawartość w sekcji pod menu 

Formularz „Edycja Zawartości w sekcji pod menu ” 

                Edycja odbywa się na podobnych zasadach co publikacja.

Powrót do spis treści
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SEKCJA DODATKOWE FUNKCJE – Panelu Administratora

W sekcji znajdują się funkcje wywołujące procedury podglądu danych oraz dodatkowych narzędzi..

Użytkownicy serwisu - lista wszystkich użytkowników zarejestrowanych w serwisie z możliwością edycji, 
autoryzacji, usunięcia i innych.

 Edytując dane  osoby można zmieniać ich uprawnienia.

Użytkownik bez praw - ma dostęp po zalogowaniu dla użytkowników bez praw.

Twórca - osoba mają dostęp do publikacji i zarządzania własnymi artykułami. Nie mają dostępu do edycji
   artykułów innych osób i zaawansowanych ustawień systemowych.

Administratorzy - mają dostęp do wszystkich danych i ustawień.

Powrót do spis treści
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