Návod pro přidávání příspěvků na web www.vkmrema.cz
Jak jsem již psal na webu, staré stránky nám nějaký číňan hacknul a rozesílal přes ně ve velkém
spam. Jediná obrana je nainstalovat novou verzi redakčního systému, která bude bezpečnější.
Zvolil jsem jednodušší systém Wordpress. Předchozí Joomla byla poměrně zbytečně veliká,
komplikovaná a časem se v ní objevily bezpečnostní chyby.
Wordpress je pro menší weby a tato poslední verze má velkou podporu uživatelů pro svoji
jednoduchost a bezpečnost.
Postup přidání příspěvku:
Každý trenér obdržel email s přihlašovacím jménem a trochu složitějším heslem.
Na stránkách vlevo dole je přihlašovací panel, kam zadáte jméno a heslo.
Po přihlášení se v panelu zobrazí další položky: Nástěnka, Tvůj profil a Odhlásit.
Zkuste si otevřít nástěnku, což je takový přehled o celém webu.
Všichni, mimo mě, máte oprávnění šéfredaktora. Můžete vše kolem článků, ale asi nemůžete měnit
vzhled webu. Já jsem hlavní admin, který může všechno! :-)
Vás budou zajímat hlavně Příspěvky. Zvolte položku Příspěvky v menu.
Tady vidíte přehled všech příspěvků, dají se editovat, mazat, přes odkaz Rychlé úpravy můžete
článku měnit stav, např. ho označit jako koncept, nebo posunout datum, tím se změní pořadí výpisu
článků. Tlačítkem Aktualizovat potvrdíte změny.
Příspěvky jsou články řazené do Rubrik - kapitol. Jsou zatím pouze dvě rubriky: Nezařazené a
Aktuality Rémy.
Tlačítkem Vytvořit příspěvek vytvořte nový dokument a zadejte název. Vlevo dole vyberte
zatržítkem rubriku Aktuality Rémy. Pokud to neuděláte, nebude článek vidět v menu Aktuality.
Napište text příspěvku a na závěr vše uložíte tlačítkem Publikovat.
Dokumenty, jako např. PDF, obrázek, apod. se přidávají velice jednoduše.
Klikněte do textu příspěvku, kam chcete dát dokument. Stiskněte tlačítko nad nadpisem Mediální
soubory. Otevře se okno se složkou, kde jsou všechna média, tzn. obrázky, dokumenty, zvukové
soubory, videa, atd.
Vyberte dokument a tlačítkem vlevo dole Vložit do příspěvku se vloží vybraná věc do příspěvku.
Svůj dokument vložíte do složky Knihovna médií tak, že vyberete v knihovně záložku Nahrávání
souborů, kde máte dvě možnosti: buď svůj soubor nalistujete přes tlačítko Vybrat soubory nebo
ho pomocí myši čapnete v průzkumníku windows a přetáhnete na tuto plochu, tzv. drag and drop.
Následně se nahraje do Knihovny médií.
Postup přidání galerie:
Jednu fotografii pro potřeby příspěvku můžete nahrát výše uvedeným postupem do Knihovny
médií.
Pro více fotek z nějaké akce se bude používat Fotogalerie.
Fotky jsou zařazené do galerie a galerie jsou zařazeny do celých alb. Album bude na tomto webu
pouze pro jednoduchost pouze jedno Fotoalbum Réma. Hlavní menu se odkazuje právě na toto
jedno album, pod kterým se automaticky objeví další přidané vaše galerie.
Galerie se přidá v menu Přidat galerii/obrázek. Zadáte do řádku krátký název galerie a stisknete
tlačítko Přidat soubory. Vyberete hromadně CTRL+A nebo myší jednotlivé obrázky a potvrdíte.
Ukáže se seznam souborů. Vlastní nahrájí na stránky dojde až po stisku tlačítka Spustit nahrávání.
Ikonky vpravo vám ukazují průběh nahrávání a je také vidět celkový stav.
Na závěr ve Správě alba musíte novou galerii začlenit pod hlavní album. Vyberete jediné album
Fotoalbum Réma a myší přetáhnete zleva novou galerii pod již existující galerie v albumu.

Pokud se následně podíváte přes hlavní menu Fotogalerie, budou tam nové obrázky vidět.
Tak zatím vše, když tak pište, trenérky mě mohou kdykoliv zavolat, s dalším Vám poradím
příště. ;-)
Mějte se
Martin Kadlec

