JSK Internet
https://www.jskinternet.pl/jsk/oferta/webadministrator-cms/moduly/145,Strony.html
2022-08-10, 15:49

Strony
Moduły

Zarządzanie treścią i charakterem
poszczególnych sekcji serwisu.

Może obsługiwać kilkadziesiąt tysięcy
podstron. Pozwala tworzyć strony o
charakterze informacyjnym, aktualności, galerii
zdjęciowych, video, plików do pobrania, rejestrów,
zestawień.

Struktura serwisu
Podstawową funkcją modułu jest możliwość dodawania
kategorii w strukturze drzewiastej. Każdej nadaje się
cechy charakterystyczne m.in.: nazwa, typ sortowania
stron, sposób archiwizacji, charakter, szablon, dostęp,
RSS, XML i inne.

Zarządzanie stronami
Do każdej kategorii można dodawać dowolną ilość
stron. Każda ze stron zawiera lead (wstęp), dane o
autorze, datę publikacji, szablon i inne. Możliwość
zapisu stron w wersji roboczej z możliwością podglądu
przed ich ostatecznym opublikowaniem, widok w
edytorze będzie identyczny lub zbliżony do tego, który
pojawi się na stronie internetowej.
Tekst strony jest automatycznie formatowany. Można

go pogrubić, podkreślić, pomniejszyć, powiększyć,
wypunktować, zmienić rozmiar i kolor, utworzyć
tabelki. Funkcje te zapewnia edytor tekstowy typu
WYSiWYG, kompatybilny z edytorami tekstu (Word i
Excel). Możliwe jest przenoszenie całego dokumentu
wraz z tabelkami przy zachowaniu pierwotnego
formatowania.

Pliki do pobrania i multimedia
Dodawanie, usuwanie i zmiana nazwy plików w
dowolnych formatach, w tym przede wszystkim: JPG,
GIF, PNG, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZIP, RAR, MP3,
MP4, MPG, AVI , PPS, PPT, EXE.
Formatowanie zdjęć dołączonych do strony poprzez
wytworzenie miniaturek, tak żeby zawartość strony
była wgrywana szybko. Po kliknięciu na miniaturkę
zdjęcia, możliwe jest obejrzenie powiększenia.
Zapewnione jest odtwarzanie ﬁlmów, muzyki,
dynamicznych galerii zdjęciowych bezpośrednio na
stronie poprzez odpowiednie zdeﬁniowane
odtwarzacze.

Funkcjonalności
Zwartość serwisu dla uprzywilejowanych użytkowników
Osoba, która będzie chciała zapoznać się z częścią
niejawną serwisu zostanie przeniesiona na stronę
logowania. Administrator serwisu ma również
możliwość głębszego zabezpieczenia treści poprzez
określenie dostępu tylko dla wybranej grupy osób
uprawnionych.
Komentarze do stron
Wszystkie komentarze w serwisie są moderowane,
czyli które maja być opublikowane, a które nie.
Zgłaszanie błędu i pytania

Wbudowane formularze z pełną obsługą i komunikacją
ze zgłaszającym użytkownikiem.
Menager bloków strony głównej
Konﬁguracja wyglądu bloków, lokalizacji, zawartości
oraz kolejności ich wyświetlania.
Atrybuty kategorii
Dodatkowe pola, które deﬁniujemy dla specyﬁcznych
sekcji serwisu np. przetargi, oferty pracy, struktura
ﬁrmy.
SEO
Pełne wsparcie seo, automatycznie dla każdej strony.
Bloki
Obszary na stronie z agregowaną informacją
pochodzącą z serwisu: slider, bloki aktualności,
komunikatów, produktów.
Centrum multimediów
Multimedia dostępne w treści strony, mogą być
dodatkowo dystrybuowane poprzez odpowiednie
kanały multimedialne wg wybranych kategorii.
Szablony
System szablonów stron sprawia, że zmiana koncepcji
graﬁcznej całego serwisu sprowadza się do
przygotowania i zamiany szablonu (tzw. skórki). Dzięki
temu same dane można prezentować jednocześnie w
różnych formatach, np. jako pliki PDF.
Tagi
Tagownie stron oraz menadżer tagów zapewniający
kontrolę nad ich wykorzystaniem.

Workﬂow
Redaktor naczelny ma uprawnienia koordynacji
wszystkich redaktorów. Zwykły redaktor może mieć
uprawnienia dodawania stron tylko w wybranych
kategoriach, ale może nie mieć uprawnień do ich
publikacji. Wszystkie dodane strony przed publikacją w
serwisie traﬁają do moderatora, skąd uprawniona
osoba może je po wykonaniu niezbędnych korekt
opublikować.

Wyszukiwarka
Wyszukiwarka prosta to najczęściej pojedyncze pole,
umiejscowione w widocznym miejscu w serwisie. Po
wpisaniu szukanego słowa wyszukiwarka przeszuka
całą bazę i wyświetli wyniki wyróżniając szukaną frazę.
Wyszukiwarka zaawansowana daje możliwości
przeszukania zaznaczonych sekcji serwisu z
uwzględnieniem daty publikacji stron. Możliwa jest
prezentacja wyników: alfabetycznie, wg sortowania po
dacie publikacji oraz trafności szukanej frazy.
Wyszukiwarka odnajduje także wszystkie formaty
(DOC, PDF, JPG ,itd.) plików dołączonych do stron w
postaci załączników.
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