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1. Úvod do systému
Systém KOMPLETWEB je vlastní autorský redakční systém provozovaný na doménách kompletweb.cz a
kompletweb.cz, nebo soukromých doménách uživatelů. Je vytvořen pro pohodlnou správu a manipulaci s
daty jednotlivců, malých firem za paušální platby nikoli vysoké jednorázové náklady.
Firma Neofema s.r.o. chce vyhovět všem klientům, kteří poptávali kompletní editaci www stránek s
administracemi za „přijatelné“ měsíční ceny. Klienti si editují web zcela sami, mají ovšem možnost volby pro
standardní design nebo naopak svůj individuální za příplatek. Systém je vytvořen s chytrou nápovědou, která
má eliminovat chyby v editaci a správě dat.

1.a Obecné informace
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

redakční systém KOMPLETWEB, kterým vytvoříte firemní, produktové nebo osobní www během pár
minut včetně grafiky
Facebook propojení (to se mi líbí, diskuse, odkaz na profil)
základní SEO optimalizace (titulky, klíčová slova…) pro Seznam.cz a Google
žádné skryté poplatky za aktualizace agenturou
1.000.000 možností barev a vzhledů vašich nových www
14 dní provoz zdarma (testujte, zkoušejte, hrajte si ...)
žádné reklamy na www, žádné instalace do PC
zobrazení www v Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox a Google Chrome
články, fotogalerie, novinky, ankety, jídelní lístek aj. předpřipravená, volitelná schémata
provoz na vaší doméně, podrobné statistiky, emaily
přenos na vaši doménu zařídíme na základě vaší žádosti, emailem, formulářem z administrace atd.
automatické propojení Google mapy, zobrazení lokace
automatické aktualizace zdarma po celou dobu provozu
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1.b Registrace
Jednoduchá registrace na stránkách http://kompletweb.cz. Vyplněním názvu domény 3. řádu
název_domény.kompletweb.cz a zadáním emailové adresy se zaregistrujete a budou vám odeslány
přístupové údaje k bezplatnému 14tidennímu testování.
Přihlašovací údaje vám budou odeslány na vyplněný email.

1.c Přihlášení
Přihlašovací formulář do administrace zobrazíte zadáním této cesty název_domény.kompletweb.cz/admin
do prohlížeče. Odkaz máte uveden v celém znění v emailu, který vám přišel po zaregistrování.
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2. Administrace
Po vložení přihlašovacího jména a hesla se dostanete úvodní stránku administrace. V levém sloupci jsou
umístěny informativní údaje (přihlášený uživatel, využití diskového prostoru nebo obsazený aktuální počet
stran) a záložky pro pohyb v administraci.
V prostředním sloupci (obsahu) bude zobrazen aktuální výběr.
V pravém sloupci naleznete legendu zobrazující funkce jednotlivých ikon. Administrace obsahuje nápovědový
systém, který se ukazuje vždy po najetí kurzoru na konkrétní prvek. Nápověda se zobrazí ve žlutém rámečku.
K pohybu, potvrzení změn a uložení vám slouží navigační tlačítka.

Zrušit: provedené změny se neuloží a budete vrácení na předchozí obrazovku.
Uložit: provedené změny se uloží a budete vráceni na předchozí obrazovku.
Uložit změny: provedené změny se uloží a zůstanete na aktuální obrazovce.
Aplikovat: provedené změny se uloží a lze pokračovat v editaci
Tlačítka mohou mít i jiný název nebo funkci, vše záleží na zvoleném modulu.
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2.a Úvod
Graficky zobrazená struktura administrace. Pro pohyb v administraci lze využít levý sloupec nebo úvodní
stranu rozdělenou do sekcí Administrace, Úložiště, nastavení a číselníky a Web. Tyto sekce obsahují
jednotlivé moduly pro správu a nastavení webu.
K modulům (např. novinky, fotogalerie, jídelní lístek, ke stažení atd.) lze přidat stručný popis a klíčová slova,
která jsou zde zařazena z důvodu seo optimalizací pro vyhledávače. Pokud tato dvě políčka vyplníte, budete
lépe zaindexovaní. To znamená, že pokud budete např. prodávat řezané květiny a toto spojení zadáte do
určených políček, budete mít velkou šanci, že se zákazníkovi zobrazíte při zadání tohoto spojení do
vyhledávače.
Problematice SEO se věnujeme již dlouhou dobu a slavíme v ní velké úspěchy. Rádi vám tedy s nastavením
a výběrem vhodných slov pomůžeme.
Vytvořený obsah pomocí modulu lze rozšířit o doplňující funkce (rozšířit o článek, fotogalerii nebo facebook
diskuzi).
Pokud některý z modulů není zobrazen na úvodní stránce a máte ho nainstalovaný (O systému), důvodem
může být, že nemáte vytvořenou stránku s patřičným typem obsahu.
Pro lepší přehled nad vytvořeným obsahem stránky lze použít tlačítko se symbolem
aktuální stránky přímo v šabloně vašeho webu.

k otevření náhledu

2.b Změna hesla
V případě, že vám vygenerované heslo nevyhovuje, můžete si ho změnit. Odkaz pro změnu hesla najdete v
levém horním rohu. Následně se vám objeví tato tabulka, kam zadáte své stávající heslo a navrhnete si
heslo nové.
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3. Sekce administace (Úvod)

3.a Struktura webu a plnění
Modul slouží k zakládání nových stránek, které chcete na webu publikovat.

Stránku Homepage máte automaticky založenou. Homepage (HP) je stránka, která se zobrazí jako první při
vstupu na web. Měla by obsahovat nejdůležitější informace, které chcete, aby dotyčný návštěvník viděl (kdo
jsme, co nabízíme, jaké jsou naše silné stránky apod.). Výchozí stránku si však můžete libovolně měnit, a to
zakliknutím políčka pod

.

Pořadí stránek v menu si lze měnit pomocí ikony a jejím tažením nahoru nebo dolu. Náhled stránky
vám
umožní vidět váš web ve vyskakovacím okně, bez nutnosti mít otevírat web v jiném prohlížeči nebo okně.
Jak přidat novou stránku? Klikněte na tlačítko

.

Později lze upravit základní parametry stránky kliknutím na

. Pro plnění obsahu stránky nebo její úpravu,

zvolte
. Obsah stránky záleží na zvoleném typu (archiv anket, článek, facebook diskuze, fotogalerie, jídelní
lístek, ke stažení, statická stránka atd.)
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Smazáním stránky
odstraníte z menu záložku odkazující na její obsah. Z obsahu budou smazány veškeré
texty (tabulky, formuláře, apod.), kromě obrázků a souborů, které zůstanou uloženy v úložišti (obrázků,
souborů).
Přidáním nové stránky nebo upravením základních parametrů se vám objeví tento formulář:

Rodičovská stránka: záložka, ve které se bude stránka zobrazovat
Název: název stránky, např. Správa webu v mobilu
Url: můžete zadat vlastní unikátní Url stránky
Publikováno: při zaškrtnutí bude zobrazeno na webu
Vložit do menu: automaticky vložit do menu
Stručný popis: krátký a věcný popis, co daná strana obsahuje
Klíčová slova: co stranu prezentuje
Aktivní: stránka se zobrazuje (v případě, že některé strany zatím nechcete zveřejňovat z důvodu jejich
plnění či upravování, můžete toto políčko nechat nezakliknuté)
Typ obsahu: Základní definice obsahu stránky. V případě, že budete chtít typ obsahu změnit, stávající data,
která daná stránka obsahuje, budou smazána z důvodu změny struktury stránky (např. změna typu obsahu z
článku na fotogalerie)
Alias: Pokud chcete například použít v menu stránku jako odkaz na HP.
Externí odkaz: V případě, že budete chtít odkazovat na jiné stránky na internetu. Např. budeteli chtít
zákazníka odkázat na nějaký důležitý článek, webové stránky asociací či jiných firem, vložíte do tohoto řádku
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odkaz a zákazník po kliknutí bude automaticky přesměrován. Tyto odkazy lze využívat i v rámci Vašeho webu.
Kliknutím na znak

se vám ukáže tento formulář, kde zakliknete, kam chcete stránku odkazovat.

Jednotlivé části webu můžete různě seskupovat do skupin: Např. Novinky je hlavní záložka, ale ta obsahuje
podzáložky – Správa webu v mobilu a Optimalizace pro mobilní zařízení. V případě, že chcete udělat
podzáložku, kliknete na ikonku

zobrazenou vedle článku, který chcete takto rozšířit o novou podsekci.

3.b Přizpůsobení vzhledu
Zde si můžete vybrat z několika druhů šablon webových stránek.
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U zvolené šablony si lze dále nastavit:
■
■

přednastavené schéma (Světlé, Tmavé)
uživatelské schéma (nastavení barev pozadí, písma atd.)

Pozadí: lze umístit obrázek za obsah stránky
Titulní obrázek: obrázek do hlavičky webové stránky
Jméno společnosti: text je zobrazen v titulku stránky a v patičce za copyrightem
Logotyp: obrázek např. firemního loga
Dále lze upravit slogan a zvýraznění webové prezentace stínem pod stránkou.

3.c Jazykové mutace
Zde si můžete vytvořit další jazykové mutace webu.

Přidáním jazykové mutace
dostanete na výběr z přednastavených jazyků. Při vytvoření jazykové mutace
musíte počítat s navýšením diskového prostoru a počtu stran o počet jedné jazykové mutace.
Zobrazením
tabulky s texty ke zvolené jazykové mutaci se vám ukáže seznam všech použitých popisků,
jejichž názvy si můžete měnit. V případě, že máte stránky ve více jazykových mutacích, je třeba jednotlivé
položky přeložit do daného jazyka.
V případě, že zvolený jazyk sami neovládáte, nabízíme vám realizaci překladů u rodilých mluvčích do
následujících jazyků: slovenština, polština, maďarština, angličtina atd.
Úpravou parametrů jazykové mutace
zobrazený znak měny (Kč, $, €, ₤ ).

si můžete změnit název jazykové mutace, zvolit si kód měny a

Dalšími parametry pro změnu jsou volba aktivní/neaktivní a volba výchozího jazyka. Tyto volby jsou
zpřístupněny pro všechny jazykové mutace kromě té výchozí. Podle zvolené jazykové mutace se ceny na
webových stránkách přepočítávají automaticky dle aktuálního kurzu (ze standardních modulů se toto týká
jídelního lístku).
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3.d Správa administrátorů
Zde můžete upravovat oprávnění k administraci webu. Jednotlivým uživatelům můžete přidat oprávnění pro
jednotlivé moduly nebo práva pro přístup do celé administrace. Uživatele také můžete zablokovat.

3.e O systému
Tato kategorie obsahuje informace o nainstalovaných modulech ve Vašem systému Kompletweb a také
současnou revizi. Systém se postupně vylepšuje o nové funkce, proto si vždy zkontrolujte revizi dokumentace
s revizí systému.

4. Sekce úložiště, nastavení a číselníky

4.a Úložiště souborů
Modul úložiště souborů slouží k ukládání neobrázkových souborů určených ke stažení z Vaší webové
prezentace. Pomocí tlačítka Přidat složku založíte v úložišti složku, do které můžete nahrávat soubory.
Funkce slouží ke zlepšení orientace v úložišti. Pomocí tlačítka Přidat soubor můžete nahrát nový soubor do
Vašeho úložiště. U každého souboru v úložišti je možnost
editovat nebo ho
můžete měnit jeho umístění ve složkách, náhledový obrázek, název a popisek.

smazat. V editaci souboru

Pokud chcete nahrát nový soubor stačí kliknout na Přidat Soubor a vyplnit dialogové okno.
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Soubor: Pomocí formuláře vyberte soubor z disku určený k nahrání do úložiště
Náhled: K nahrávanému souboru můžete přidat náhledový obrázek pro lepší orientaci
Název: Souboru můžete definovat také název, pokud nebude vyplněn název se převezme ze jména souboru
i s příponou
Jazyky: zatržením zvolíte požadované jazykové mutace
Popis: Popis souboru zobrazovaný na webu

4.b Úložiště obrázků
Modul úložiště obrázků slouží k ukládání obrázků, které budete chtít později zobrazit na webu formou
fotogalerie, obrázku u novinky nebo článku. Pomocí tlačítka Přidat složku založíte v úložišti složku, do které
můžete nahrávat obrázky. Funkce slouží ke zlepšení orientace v úložišti. Pomocí tlačítka Nahrát obrázky
můžete nahrát nové obrázky do Vašeho úložiště. U každého obrázku v úložišti je možnost
editovat nebo ho
samotný a název.

Manuál pro verzi 1.763
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4.c Postranní panel
Nastavení modulů, které se mají zobrazit v postranním panelu s možností změny
je zapotřebí změny

pořadí. Po úpravě pořadí

uložit.

4.d Šablony emailů
Upravením šablony emailů si upravíte vzhled a obsah zaslaného emailu. Pro univerzální použití šablony je
důležité nastavení prvních dvou zaškrtávacích polí.
1. Odesílat uživateli: Text emailu bude odeslán na email vyplněný ve formuláři na webu.
2. Odesílat notifikaci: Text notifikačního emailu bude odeslán na vyplněný email pro notifikaci.
Texty emailu jsou pro ukázku předdefinované a lze si je změnit i s použitím substitucí. Například si do textu
vložíte pomocí {{email}} vyplněnou emailovou adresu z formuláře.

Manuál pro verzi 1.763
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4.e Číselníky
Modul číselníky slouží k

přidávání a

editaci položek, například měrných jednotek pro jídelní lístek.

Zadáním zkratky “kódu” a popisku vytvoříte novou položku. Špatné položky lze
číselnících lze i řadit. Pomocí

smazat. V některých

můžete měnit pořadí podle přání.

4.f Nastavení www a modulů
Nastavením lze upravit funkce modulů a výsledné zobrazení obsahu na vaši webové prezentaci. Například
nastavení počtu zobrazených položek na stránku, zobrazení nebo skrytí některých modulů.

Obecné nastavení
Povolit ořezy náhledů obrázků: v případě, že vámi nahraný obrázek neodpovídá velikosti prostoru pro něj
určenému, bude zobrazena pouze část obrázku (pokud chcete vždy zobrazit celý obrázek i v případě, že
bude jeho velikost ponížena, nezaklikávejte toto políčko)
Zobrazení wysiwyg editoru: zvolením wysiwyg (standart) pracujete v textovém editoru (ve stejném režimu
pracuje např. Microsoft Word), další možnosti je editor HTML kódu.
Zobrazování nápovědy: zobrazují se vám žluté bubliny vysvětlující, co jaké políčko znamená
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Moduly
Vybrat náhodné fotogalerie na postranní panel: pokud je u galerie zaškrtnuto zobrazit v postranním
panelu, bude zařazena mezi náhodné (výběr fotogalerie se mění s novým načtením stránky)
Počet novinek v postranním panelu: počet novinek zobrazených v postranním panelu
Nahodilé řazení v postranním panelu: novinky nebudou řazeny od nejnovější
Počet novinek na stránku: Při překročení nastaveného počtu se pod výpisem novinek doplní stránkování
Zobrazovat všechny fotogalerie z webu: při zaškrtnutí se zobrazí v seznamu i fotogalerie, které jsou
vytvořeny jako rozšíření k modulům (např. novinka rozšířená o fotogalerii)
Použít stránku “nenalezeno” místo chybového kódu: v místě obsahu webu se při nenalezení stránky
objeví hláška “stránka nenalezena”, místo zobrazení chybové stránky “error 404”.
Počet výsledků hledání na stránku: při překročení nalezených výsledku bude doplněno stránkování na další
výsledky

5. Sekce web

5.a Novinky
Modulem novinky lze návštěvníky informovat o akcích a aktualitách. Novinku lze naplnit textem, obrázky i
soubory. Vytvořené novinky jsou seřazeny v přehledném seznamu a lze je řadit dle datumu nebo názvu
novinky.

Novinky zakládáte následovně:
Klikněte na
přidat novinku. Zobrazí se vám okno obsahující:
Název: jak chcete, aby byla novinka nazvaná
Autor: jméno autora, který novinku uložil
Datum: datum novinky
Aktualizace: odlišným datumem upozorníme na datum změny novinky
Platnost: vyplněním datumu můžeme omezit zobrazení novinky oddo určitého data
Rychlý přehled: zobrazit novinku v postranním panelu
Skrýt: skrýt novinku v seznamu novinek, ale zachovat ji v postranním panelu
Text: text novinky pomocí WYSIWYG editoru. K novince můžeme přidat obrázky nebo soubory, které se po
nahrání uloží do úložiště.
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5.b Fotogalerie
Pomocí modulu fotogalerie můžete vytvářet složky obsahující fotografie.
Každá složka obsahuje Název, lze doplnit pro SEO stručný popis a klíčová slova. Možnost rozšířeného
zadání nám umožní přidat článek, doplnit fotografiemi nebo facebook diskuzi. Fotogalerii lze doplnit textem
pomocí WYSIWYG editoru a datumu.
Obrázky do fotografie můžeme nahrát přidáním nového obrázku a názvu nebo výběrem z úložiště obrázků.

U fotografií lze
tažením upravit pořadí. Zatrhnutím výchozí si zvolíme fotografii, která bude zobrazena na
výpisu fotogalerií. Zatrhnutím políčka smazat a uložením smažeme označené fotografie.

5.c Jídelní lístek
Tento modul nám umožní vytvořit strukturu a vzhled jídelního lístku. Pokud máte modul nainstalovaný, zobrazí
se Vám v administraci ikona až po přidání stránky, v rolovacím menu  typ Jídelní lístek. Přidáním položky,
kde si vybereme typ (položka, nadpis nebo podnadpis) si vytvoříme strukturu.
Například nadpis budou Hlavní jídla, podnadpis můžou být Z vepřového masa a položka bude Vepřový řízek s
bramborovým salátem.

Manuál pro verzi 1.763
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Vše můžeme doplnit popisem. Podnadpis lze zařadit do sekce (výběr z nadpisů). Položku lze zařadit do
sekce, doplnit ji o množství a cenu. Pokud by vám chyběla jednotka k množství, lze si ji doplnit v číselnících.
K úpravě vytvořeného lístku nám slouží

úprava pořadí,

úprava položky nebo její

smazání.

Jídelní lístek lze doplnit o fotografie, které přes nový obrázek nahrajeme nebo je vybereme z úložiště obrázků.

5.d Ke stažení
Modul umožňující nabízet ke stažení soubory z úložiště souborů nebo vložením souboru přes nový soubor. K
uloženému souboru lze přidat i náhledový obrázek a název.

Pořadí
souborů lze ovlivnit přetažením na požadovanou pozici. Stránku s uloženými soubory lze doplnit o
text upravený pomocí WYSIWYG editoru.

Manuál pro verzi 1.763
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5.e Facebook
Modul slouží k nastavení interakce stránek s Facebookem. Jako je odkaz na profil, tlačítko “to se mi líbí” a
zobrazování facebook diskuzí pod novinkami nebo fotogaleriemi.

5.f Ankety
V tomto modulu můžete zakládat a spravovat ankety.

Jednotlivé ankety se skládají z otázky a odpovědí. Novou anketu vytvoříte
přidáním ankety, kde v nově
otevřeném okně vyplníte otázku, platnost ankety (oddo nebo neomezeně), nastavíte atribut aktivní/neaktivní,
určíte pro jaké jazykové mutace bude zobrazena a definujete na jakých stránkách se má v postranním panelu
zobrazit.
Mámeli vytvořenou otázku,

upravíme seznam odpovědí.

Přidáme odpovědi u kterých pak můžeme změnit
pořadí,
Počty hlasů se mění podle hlasování návštěvníků na webu.
U anketu lze upravovat

změnit uloženou odpověď nebo ji

parametry (zadané při vytváření) nebo ji lze

smazat.

smazat.

Výsledek vytvořené ankety, který je zobrazen v postranním panelu.

Manuál pro verzi 1.763
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5.g Kontakt
Modul slouží k zadání kontaktních informací jako je název společnosti, jméno, email, telefon, atd. Tyto údaje
se budou zobrazovat na webu v sekci kontakty.
Do kontaktů si také můžete vložit vlastní google mapu s výřezem zobrazujícím sídlo Vaší firmy. Stačí jít na
http://maps.google.cz, zde si vyhledat oblast nebo adresu jakou požadujete zobrazovat. V levém menu
klikněte na symbol řetězu (Odkaz). Kód na Google mapu si zkopírujeme z pole nadepsaného “Přidejte na
webové stránky vložením HTML” a vložte do administrace Kompletwebu. Velikost mapy si můžete přímo na
Googlu upravit pomocí odkazu “Přizpůsobit vloženou mapu a zobrazit náhled”.
Není nutné vkládat mapy pouze z Googlu, můžete vložit jakoukoli mapu. Postup bude úplně stejný.

5.h Informační panel
Informační panel slouží k umístění textu a odkazu do postranního panelu.
Přidáním

informačního panelu si založíte položku, kterou si libovolně označíte. Vyplníte titulek, text pomocí

WYSIWYG editoru, odkaz kam chcete směrovat nebo zvolíte
jednu z vašich stránek jako odkaz. Nyní si
lze vybrat na kterých stránkách bude informační panel zobrazen. Pokud bude panel na stránce zobrazen,
znamená to, že bude zobrazen i na všech podstránkách (defaultně je zvolena Homepage, tzn. všechny
stránky na webu).
Informační panel lze
stránce.
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5.1 Sekce web - volitelné moduly
V rámci zkvalitnění služby, pro Vás máme předpřipravené i další nástroje, moduly, které si můžete do
KOMPLETWEBU vybrat podle Vašich požadavků a přání, vč. pohodlné administrace. Jedná se o
nadstandardní nabídku, musí být do systému na základě Vaší žádosti nadefinována a je tedy zpoplatněna. Pro
bližší informace se prosím obraťte na: obchod@kompletweb.cz
Další požadavky nám neváhejte sdělit a probereme možnosti individuálního řešení.

5.i Partneři
Modul slouží k pohodlnému podání informací o Vašich partnerech. Název partnera, kontakty, zobrazení sídla s
možností zobrazení na google mapě, odkaz na partnerskou www, vč. možnosti zobrazení loga na
Vašem webu.
Partnery je možné zobrazit na jakékoliv stránce po rozkliknutí rolovacího menu: rozšířit o  Partneři. Ve
struktuře webu a patičce může být zobrazeno logo nebo pouze odkaz na partnera.

5.j Popup okno
Modul umožňuje automatické vyskočení nového okna při načítání stránky, které upozorní na novinku, akci, aj...
Po přidání nového popup okna, vyplníte název, požadovanou platnost akce a vyberete z úložiště obrázek,
který se bude vynořovat. Přesné umístění popup okna si navolíte v administraci. Odkaz přidáte ikonkou
která rozbalí seznam jednotlivých kategorií.
Minimální čas prodlevy mezi zobrazením je možné upravovat v nastavení > záložka moduly > popup okno.

Manuál pro verzi 1.763
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5.k Bannery
Bannery jsou stále jednou z nejrozšířenějších forem reklamy. Tento modul Vám nabízí vkládat flash bannery i
bannery z externích stránek (bez počítání prokliků). Zvolený banner můžete vložit několika zbůsoby: z uložiště
souborů, pomocí odkazu, či získaného kódu. Priorita určí poměr frekvence zobrazení banneru, platnost dobu,
ve které chcete banner zobrazovat př. zatrhnete bez omezení. Dále navolíte max. počet zobrazení a ve
kterých jazykových mutacích má být banner zobrazen.

5.l TOPlist
Systém TOPlist, který je zdarma, slouží k měření návštěvnosti Vaší stránky. V první řadě je nutná registrace
přímo na stránkách www.toplist.cz. Zde vyplníte požadované údaje: adresa Vaší webové prezentace, název:
(např. společnost), kategorie (výběr podle obsahu webu), popis, heslo a Váš email.

Manuál pro verzi 1.763
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Po této registraci bude vygenerován unikátní kód, který vložíte do administrace KOMPLETWEBU. V
rolovacím menu zobrazení vyberete možnost, kterou zvolíte pro umístění TOPlist počítadla: postranní panel,
patička, skryté nebo neaktivní.
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5.m SEO
Aby mohl Váš web plnit v co nejlepší míře svou funkci, je důležitá návštěvnost, kterou vám pomůže zajistit
právě SEO. Díky SEO optimalizaci přizpůsobíte obsah webových stránek tak, aby byla fulltextovými
vyhledávači zobrazována na předních pozicích. Pro SEO si můžete spravovat klíčová slova, titulky, nadpisy,
prolinky i stránky s externími odkazy, psát texty ….

Jak jsme již zmiňovali v úvodu, problematice se věnujeme již velice dlouho a rádi Vám pomůžeme s
nastavením a výběrem slov.
Kód analytics účtu a kód pro ověření stránek pro webmaster tools získáte registrací v google účtu  přidáním
nového účtu a nové stránky.

5.n Vyhledávané výrazy
Rámeček pro rychlé vyhledávání na vašem webu bude umístěn v pravém horním rohu stránky. Další rámeček
bude zobrazen v postranním panelu. Vyhledávaná hesla zde budou zobrazena a připravena směrovat Vás
přímo na stránky s hledaným slovem.
Editaci zobrazování slov můžete upravit v administraci pomocí ikonky

5.o Produkty
Díky tomuto modulu máte možnost vložit produkty, výrobky, zboží...
Karta produktu: Název, katalogové číslo pro interní potřeby, EAN kód daného výrobku, jeho stručný popis,
klíčová slova, popis produktu a další.
Priorita: upřesnění řazení produktů podle čísla; nejvyšší = první zobrazený; produkty se stejnou prioritou
budou řazeny dle pořadí zadání produktu do systému
Dále si v přednastaveném výběru zvolíte další informace k produktu (jednotky, ceny, atd... )
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5.p Rotačka - vzhled hlavičky webu
Efektivnější a atraktivnější než statický obrázek, je v hlavičce Vašeho webu animace (pohyblivé obrázky)
neboli rotačka. Díky tohoto modulu budou Vaše stránky líbivé a rozhodně lépe zapamatovatelné. Nejprve si
vložíte obrázky do uložiště obrázků. Pak již pracujeme se samotným vzhledem hlavičky.

Pro přidání obrázků klikněte na Přidat obrázek a vyplňte potřebná pole. Například slogan, barvu textu
nebo odkaz. Pole Umístění slouží pro definování výřezu obrázku. Ve výpisu obrázků rotačky můžete provádět
úpravy

, měnit pořadí
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Tlačítkem Nastavení si rotačku upravíte.
Zobrazit pouze na homepage: na ostatních stránkách se zobrazí statický obrázek
Výška na homepage: umožní mít na vstupní stránce vyšší obrázky
Prodleva mezi obrázky: doba po kterou se zobrazuje jeden obrázek
Přechod mezi obrázky: volba přechodového efektu s náhledem
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5.q Kurzovní lístek
Zobrazení kurzovního lístku v postranním menu uvítá nejeden z nás. Proto jsme nově přidali tento modul do
naší nabídky. Nastavení konkrétní měny naleznete v sekci web a jednoduchým zatržením zaktivujete 1 až 12
přednastavených měn, dle Vašeho přání.
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6. Wysiwyg editor
Wysiwyg je textový editor, který umožňuje stylování textů na webu bez znalosti HTML nebo CSS. Práce s ním
je jednoduchá a velice podobná běžným textovým editorům jako je například MS Word nebo OpenOffice
Writer.
Redakční systém KOMPLETWEB nabízí editor TinyMCE, který je ve výchozím nastavení zapnutý. Pokud
dáváte přednost úpravě HTML, můžete ho vypnout v Nastavení > Obecné nastavení > Zobrazení wysiwyg
editoru.
Vzhled textu ve wysiwygu nemusí být vždy stejný se vzhledem na webu, kde jsou aplikovány přednastavené
výchozí styly některých prvků. Používejte funkci Náhled v pravém horním rohu administrace pro kontrolu
Vašich úprav.

6.a Seznam tlačítek
Nový dokument

Zarovnat na střed

Zpět

Zarovnat doprava

Znovu

Zarovnat do bloku

Tučné

Seznam s odrážkami

Kurzíva

Číslovaný seznam

Podtržené

Formát

Přeškrtnuté

Písmo

Zarovnat doleva

Velikost písma
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Vyjmout

Vložit novou tabulku

Kopírovat

Vlastnosti řádku tabulky

Vložit

Vlastnosti buňky

Vložit jako prostý text

Vložit řádek před

Vložit z Wordu

Vložit řádek za

Vložit/upravit odkaz

Odstranit řádek tabulky

Odebrat odkaz

Vložit sloupec před

Vložit/upravit obrázek

Vložit sloupec za

Vyčistit kód

Odstranit sloupec tabulky

Barva textu

Rozdělit buňky

Barva pozadí

Sloučit buňky

Odstranit formátování

Zkratka

Zobrazit pomocné linky/skryté prvky

Akronym

Dolní index

Odstraněný text

Horní index

Přidaný text

Vložit speciální znak

Vložit nedělitelnou mezeru

Bloková citace

Upravit HTML zdroj

Citace

Přepnout na celostránkové zobrazení
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6.b Označení slova nebo bloku textu
Než provedete úpravu textu, musíte ho nejdříve označit. Běžný způsob je kliknutí a držení myši na začátku
textu a následné táhnutí ke konci textu. Označený text bude odlišený podbarvením.
Jedno slovo se dá vybrat dvojklikem. Velké bloky textu se lépe vybírají pomocí klávesy Shift  dejte kurzor na
začátek, držte Shift a klikněte na konec textu. Pro přesnější označování můžete držet Shift a používat
kurzorové šipky.

6.c Formátování textu a písmo
Stejně jako ve Wordu najdete ve wysiwygu sadu tlačítek pro formátování textu, zarovnání a změnu písma.
Ikonky jsou stejné a jejich popis najdete v tomto dokumentu v části Seznam tlačítek.
Pro správné zobrazení námi přednastavených stylů, nadpisů, odstavců a podobně je důležité jednotlivé části
textu správně označovat. Slouží k tomu rolovací menu vedle tlačítek pro seznamy (ve výchozím stavu v něm
je nastaveno Odstavec).
■
■
■

Odstavec  označuje obyčejné bloky textu
Nadpis  nastaví text na nadpis požadované úrovně
Seznamy, tabulky a další prvky se automaticky správně označí, pokud je vytvoříte podle návodu

6.d Barva textu a pozadí
Klikem na tlačítko

nastavíte vybraný text na aktuálně zvolenou barvu, ta je vidět v ikonce v proužku dole.

Stejně funguje i nastavení barvy pozadí

.

Pro změnu nastavené barvy klikněte na šipku na pravé straně tlačítek. Volba Další barvy, umožňuje vybírat z
celé palety nebo zadat přímo číslo barvy.
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6.e Citace, zkratky a opravy textu
Text můžete označit jako citaci pomocí tlačítka
, to vytvoří tzv. blokovou citaci. Ve standardních šalbonách
Kompletwebu se zobrazí jako podbarvený blok textu.
Jako řádkovou citaci označíte text tlačítkem
Zkratka

a Akronym

a můžete vyplnit titulek, který se zobrazí po najetí myši.

se používají stejně.

Wysiwyg umožňuje i označit Odstraněný text

nebo nově Přidaný text

.

Pokud máte individuální grafiku a potřebujete změnit zobrazení těchto úprav, kontaktujte naše obchodní
oddělení.

6.f Speciální znaky
Doporučujeme speciální znaky vkládat přes toto tlačítko
. Pokud je budete vkládat kopírováním z nějakého
jiného místa, může se stát, že je web nerozpozná a nezobrazí.

6.g Seznamy
Vkládat můžete Číslovaný seznam
nebo Seznam s odrážkami
. Šipkou na pravé straně tlačítek
můžete zvolit jiný typ odrážky. Konečný vzhled seznamů závisí na přednastavených stylech a bude se lišit od
vzhledu ve wysiwygu. Způsoby vytvoření seznamu jsou dva.
■

Dejte kurzor na nový řádek a klikněte na tlačítko seznamu. Zobrazí se první odrážka, kam napište text.
Další odrážku vytvoříte pomocí klávesy Enter.
■ Napište text jako odstavce, ty označte a klikněte na tlačítko seznamu.
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6.h Kopírování a vkládání textů
Funkčnost tlačítek pro kopírování a vkládání textů
závisí na Vašem prohlížeči, ve výchozím
nastavení budou z bezpečnostních důvodů blokována. Používejte proto klávesové zkratky CTRL+C pro
kopírování a CTRL+V pro vložení.
Texty do wysiwygu nikdy nevkládejte přímo z MS Word nebo podobných programů!
Tyto programy při kopírování do textu vkládají vlastní značky, které prohlížeč neumí zpracovat. Pokud
potřebujete zkopírovat text, který je psaný ve Wordu použijte některý z následujících postupů.
■

Text z Wordu si nejdříve zkopírujte do Poznámkového bloku, teprve odtud můžete text zkopírovat do
wysiwygu.

■

Zapněte tlačítkem
neformátovaný.

■

Použijte tlačítko vložit z Wordu

režim vkládání prostého textu, jakýkoli nakopírovaný text se vloží
, do otevřeného okna zkopírujte text a klikněte na vložit.

6.i Odkazy
Pro vytvoření odkazu označte slovo, slovní spojení nebo obrázek a klikněte na tlačítko

. V otevřeném okně

pak nastavte požadovanou URL adresu. Pro odstranění přesuňte kurzor na odkaz a klikněte na tlačítko
■
■
■

.

URL odkazu  adresa, kam se bude odkazovat
Seznam odkazů  použijte, pokud potřebujete odkazovat na stránku nebo soubor na Vašich stránkách
Cíl  určuje, kde se odkaz otevře  v původním nastavení se budou odkazy otevírat ve stejném okně
nebo panelu, nastavením na _blank se budou odkazy otevírat v novém okně nebo panelu
■ Titulek  zobrazí se po najetí kurzoru na odkaz
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6.j Vkládání obrázků
Pro přidání obrázků k článku používejte vkládání obrázků, které je umístěno pod wysiwyg editorem.
Výchozí obrázek bude na webu umístěn vedle prvních odstavců, ostatní vytvoří fotogalerii pod článkem.

Pro vložení obrázku přímo do článku použijte tlačítko
. Vyplňte správnou URL obrázku nebo ho vyberte ze
Seznamu obrázků, pokud jste si ho nahráli do Úložiště obrázků.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

URL obrázku  adresa obrázku, např. http://kompletweb.cz/templates/kompletweb/img/logotop.png
Seznam obrázků  výběr obrázku z úložiště
Popis obrázku  popis se zobrazí pokud se obrázek nepodaří načíst
Titulek  zobrazí se po najetí myší na obrázek
Náhled  náhled vybraného obrázku pro kontrolu
Zarovnání  slouží k nastavení obtékání obrázku textem
Rozměry  při změně nechte zaškrtnuté Zachovat proporce
Vertikální a horizontální odsazení  odsazení od okolních prvků v pixelech
Rámeček  šířka rámečku v pixelech
Styl  umožňuje přímou změnu css stylů obrázku
Alternativní obrázek  umožňuje zobrazit jiný obrázek po najetí myši, tzv. over efekt
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Nastavení obrázků
Na kartě Vzhled si můžete upravit některé vlastnosti obrázku, náhled uvidíte na pravé straně okna.
Zarovnání určuje polohu obrázku vzhledem k okolnímu obsahu. Vlastnosti Na základnu, Nahoru, Na střed
řádku, Dolů, S vrchem řádku a Se spodkem řádku se používají pro obrázky vložené přímo do řádku textu,
například ikonky. Vlastnosti Vlevo a Vpravo se používají pro nastavení obtékání, kdy obrázek není součástí
řádku textu.
Rozměry obrázku si můžete upravit podle potřeby, je důležité mít zaškrtnutou volbu Zachovat proporce. Vždy
je lepší používat obrázky v původních rozměrech, při změně mohou obrázky vypadat rozmazaně.
Vertikální a Horizontální odsazení určuje vzdálenost obrázku od okolních prvků, nastavuje se v pixelech.
Volba Rámeček vloží kolem obrázku černý rámeček o vyplněné šířce, nastavuje se v pixelech.
Pro změnu ostatních vlastností můžete využít volbu Styl, k tomu je potřeba znalost CSS.

Doporučení pro obrázky
Všechny obrázky je dobré nahrávat do úložiště, budete je moci použít i na jiných místech. Pozornost věnujte
hlavně typu a velikosti nahráváných obrázků.
Na web nikdy nedávejte CMYK obrázky, ty jsou určené pro tisk a na monitoru budou mít odlišné barvy. Pro
web se používají obrázky v režimu RGB. Více informací najdete na Wikipedii.
Používejte obrázky s rozumnými rozměry a velikostí. Rozměry určují šířku a výšku obrázku v pixelech. Je
zbytečné na web nahrávat velké obrázky, protože je budete zmenšovat, aby se do obsahu webu vešly.
Velikost je udávaná v bajtech (nebo kB, atd.) a určuje jak velké místo na disku obrázek zabírá. Používejte
komprimované obrázky (jpg,png,gif), které mají menší velikost a jejich načítání a zobrazení bude rychlejší.
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Otevírání obrázku do lightboxu
Vložte do textu obrázek běžným způsobem

, před vložením si zkopírujte URL obrázku do schránky

(CTRL+C). Kliknutím označte obrázek a přidejte mu odkaz
, do políčka URL vložte zkopírovanou hodnotu
(CTRL+V). Na kartě Rozšířené vyberte ze seznamu Vztah cíle ke stránce hodnotu “Lightbox”. Podrobný
návod s obrázky si můžete přečíst na stránkách KOMPLETWEBU.

6.k Tabulky
Tabulku vložíte tlačítkem
■
■
■
■
■
■
■

.

Sloupce a řádky  počet sloupců a řádků nové tabulky, pro změnu už vložené tabulky použijte tlačítka
pro vložení a odstranění sloupců a řádků
Odsazení obsahu  mezera mezi rámečkem a obsahem buňky v pixelech
Zarovnání  zarovnání celé tabulky, neovlivní zarovnání v buňkách
Rámeček  šířka rámečku v pixelech
Šírka a výška  rozměry celé tabulky, doplní se automaticky podle obsahu
Nadpis tabulky  přidá nad tabulku místo pro nadpis
Styl  umožňuje přímou změnu css stylů tabulky

Buňky v tabulce můžete sloučit tlačítkem
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Vlastnosti řádků a buněk
Vlastnosti řádků a buněk se upravují pomocí tlačítek
a
 vztahují se k řádku nebo buňce, ve které
máte kurzor nebo k těm, které si nastavíte v dolní části otevřeného okna.
■
■
■
■

Typ řádku nebo buňky  nastavuje, jestli je řádek nebo buňka záhlavím
Zarovnání a vertikální zarovnání  zarovnání textu v buňkách
Šířka / Výška  pokud nevyplníte doplní se automaticky podle obsahu
Obrázek pozadí  vložte URL obrázku a ten vyplní pozadí buňky; obrázek se bude opakovat, aby
vyplnil celý prostor

Vložení a odstranění řádků a sloupců
Pro odstranění použijte tlačítko
kurzoru nebo výběru.

pro řádek a

pro sloupec. Řádky a sloupce se odstraní podle pozice

Vkládání nových řádků a sloupců je stejně jednoduché. Vyberte nějakou buňku v tabulce a tlačítkem přidejte
řádek před
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6.l Video z YouTube
Na stránce Youtube si najděte video a zkopírujte jeho kód pro vložení. Najdete ho pod videem Sdílet > Vložit.
Potom v administraci kompletwebu klikněte na tlačítko
, na konec textů v otevřeném okně vložte <iframe>
a stiskněte Aktualizovat. Ve wysiwygu se zobrazí žlutý blok, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte Upravit
média. Přepněte na kartu Zdroj a vložte zkopírovaný kód. V editoru můžete video umístit na jiné místo v
článku přetažením. Podrobný návod s obrázky si můžete přečíst na stránkách KOMPLETWEBU.

6.m Ostatní
■

Nový dokument

 odstraní veškerý obsah wysiwygu.

■

Odstranit formátování

■

Vyčistit kód  kliknutím na tlačítko
odstraníte z vytvořeného HTML nepotřené mezery nebo
prázdné řádky, pro běžné použití editoru není potřeba

■

Zobrazit pomocné linky

■

Vložit nedělitelnou mezeru
nedělitelné mezeře na Wikipedii

■

HTML

■

Přepnout na celostránkové zobrazení

 odstraní formátování z textu (barvu, styl,...)

 například ohraničení u buněk tabulky
 vloží mezeru, která nedovolí zalomení řádku, více informací o

 otevře okno pro úpravu HTML
 zvětší editor do celého okna prohlížeče

7. Rozesílač newsletterů
Nová funkce systému Kompletweb ROZESÍLAČ Vám zpříjemní odesílání Vašich obchodních sdělení či
důležitých oznámení. Již nemusíte vlastnit poštovní server a potýkat se nepříjemnostmi kolem hromadných
mailingů.
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Jakmile budete mít v sekci WEB zaktivovaný nový modul NEWSLETTER a modul Emaily pro newsletter
(upravený stávající modul) můžete začít Rozesílač používat. Seznam emailů, pro který bude mailing určen:

7.a Správa e-mailů
Ručně: Přidat email vyplníme: nový > email > jméno/kód > skupina > jazyk (poslední 2 položky je třeba
předdefinovat v administraci sekce Úložiště, nastavení a číselníky > číselníky  skupiny pro newsletter, a to
pomocí běžných tlačítek)
Importem: pokud máte seznam emailových adres uložen ve formátu .xls či .xlsx je možný přesun do
administrace pomocí tlačítka Import.
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Soubor s uloženými emailovými adresami najdete použitím tlačítka „Procházet“ z umístění ve Vašem
počítači. Sloupec email – definuje sloupec, ve kterém se v souboru nachází email adresa. Další tlačítka či
menu viz. popisky.
Modul hlídá duplicity a validitu vkládaných emailu a ke každému emailu lze přiřadit jméno nebo kód (obecně
jakoukoliv jednu informaci, kterou je možné poté použít v newsletteru).

7.b Newslettery

Přidat nový newsletter lze jako a) běžný textový email pomocí wysiwyg editoru, jak jsme již zvyklí z ostatních
funkcí (novinky, články…) nebo vložením b) vlastní šablony v HTML formátu.

Manuál pro verzi 1.763

38

Manuál administrace

Odeslat – navolíte požadovaný den a čas. POZOR! zařazení do samotné rozesílky se provádí později!
Frekvence odesílání 25 emailů cca za 2min, tedy rozesílka 1500 emailů trvá přibližně 2 hodiny.
K emailu lze přiložit soubor v běžných formátech o max. velikosti 2MB. Vyberete z úložiště, či nahrajete
nový soubor. Vytvořený newsletter nezapomene uložit.

7.c Odesílání
Samotné odeslání – sekce web – Newsletter – newsletter – ikonka obálka – další akce.
Zde si můžete nechat zaslat testovací email na svou emailovou adresu a zároveň zařadit newsletter k
rozeslání. V takovém případě se zařadí na nejbližší volný termín po požadovaném času rozesílky tak, aby šel
př. zrušit (tedy nezačne se rozesílat hned). Po zařazení nelze v samotném newsletteru provádět žádné
úpravy.
Odstranit z fronty k odeslání: po kliknutí dojde k odstranění newsletteru z rozesílky nebo přerušení probíhající
rozesílky.

Manuál pro verzi 1.763

39

Manuál administrace

Odhlášení z odběru je automaticky vloženo do každého emailu a každý „odběratel“ ho provede
jednoduchým kliknutím na odkaz.

Tím je přesměrován na stránku, kde je o zrušení odběru informován. V tu chvíli je adresa odběratele smazána
z Vašeho seznamu a není třeba ji složitě dohledávat a mazat ručně.
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8. Další užitečné informace
Návody, tipy a rady naleznete na stránkách: http://kompletweb.cz/

KOMPLETWEB.cz
Neofema s.r.o., Eliščino nábřeží 375, Kongresové centrum Aldis, 500 02 Hradec Králové 2
Tel.: +420 495 052 229
Email: info@kompletweb.cz
IČ: 27461033, DIČ: CZ27461033
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