
Belépés a rendszerbe

Honlap Karbantartó (Site Manager)

AA  PPaattrrooNNeett  rreennddsszzeerr  bbeejjeelleennttkkeezzõõ  ffeellüülleettee.. A felhasználói név és a jelszó megadása után a PatroNet rendszer
azonosítja Önt és belépteti az adminisztrációs területre ahol lehetõsége nyílik a teljes honlap szerkesztésére.

AA  HHoonnllaappKKaarrbbaannttaarrttóó  aa  hhoonnllaapp  ttéérrkkééppéétt  áábbrráázzoolljjaa.. Itt egyszerûen áttekintheti honlapjának felépítését, illetve az
egyes oldalak melleti ikonokra kattintva gyorsan és egyszerûen viheti véghez az oldalallal kapcsolatos változtatá-
sokat (módosítás, törlés, áthelyezés, stb...). Az ikonok fölött megállva az egérrel a rendszer súgóablakokat jelenít
meg a még könnyebb navigáció segítése végett.



Arculatszerkesztõ

AAzz  AArrccuullaattsszzeerrkkeesszzttõõ  aa  hhoonnllaapp  kkiinnéézzeettéénneekk  aallaappbbeeáállllííttáássiiéérrtt  ffeelleell.. Ezen a felületen állíthatja be honlapjának hát-
térszínét, hasábolását és ezek pontos méretezését. Ám, hogy ne csak a számokra kelljen hagyatkoznia, a beállítá-
sait az elõnézeti ablakban rögtön meg is tekintheti.

Menüszerkesztõ

AA  MMeennüüsszzeerrkkeesszzttõõvveell  áállllíítthhaattóókk  öösssszzee  aa  hhoonnllaappoonn  sszzeerreeppllõõ  nnaavviiggáácciióóss  mmeennüükk.. Ön az adminisztrálható menü révén
bármikor módosíthatja menüi kinézetét és tartalmát, így azok egyszerûen követhetik honlapja frissülõ tartalmát.



Statisztika

AA  PPaattrrooNNeett  rreennddsszzeerr  ssttaattiisszzttiikkáájjaa  bbeeggyyûûjjttii  ééss  ffeellddoollggoozzzzaa  aa  hhoonnllaapp  mmûûkkööddéésséévveell  ééss  llááttooggaattoottttssáággáávvaall  kkaappccssoollaattooss
iinnffoorrmmáácciióókkaatt.. Ön gyorsan és egyszerûen megtekintheti, hogy milyen volt honlapjának forgalma, illetve amen-
nyiben ennél részletesebben is kíváncsi, úgy különbözõ szempontok szerint csoportosítva részstatisztikákat is
megtekinthet, illetve ezeket grafikus vagy/és szöveges formában saját gépére is lementheti.

RRéésszzlleetteess  ssttaattiisszzttiikkaa a honlap egyes
oldalainak látogatottságáról. Így könnyen
felmérheti, hogy honlapjának melyik oldalát
látogatják a legtöbbet.

LLeemmeenntthheettõõ  kköörrddiiaaggrraamm  ééss  eexxppoorrttáállhhaattóó  aaddaattbbáázziiss
a honlap látogatóinak összesített adataiból

ÖÖsssszzeessíítteetttt  ssttaattiisszzttiikkaa a honlap 
látogatóinak és az általuk megtekintett
oldalak számáról

RRéésszzlleetteess  ssttaattiisszzttiikkaa a honlap 
látogatóinak és az általuk 

megtekintett oldalak számáról 
éves, havi heti és napi bontásban 

oosszzllooppddiiaaggrraammoossss  áábbrráázzoolláássbbaann



E-mail karbantartó rendszer

AAzz  EEmmaaiill  KKaarrbbaannttaarrttóó  rreennddsszzeerr  aazz  ÖÖnn  ttuullaajjddoonnáábbaann  lléévvõõ  eemmaaiill  ccíímmeekk  kkaarrbbaannttaarrttáássáátt  tteesszzii  lleehheettõõvvéé.. A könnyen
áttekinthetõ felületen keresztül néhány kattintással hozhat létre új email címeket vagy módosíthatja a régieket.
Szabadságra utazás elõtt pedig egyszerûen átállíthatja email fiókját Vakáció üzemmódba, ekkor a rendszer
automatikusan tájékoztatja az Önnek levelet küldõket arról, hogy Ön éppen nyaral. :)



Tartalmi oldal szerkesztése

AA  hhoonnllaapp  ffeellüülleettéénn  kkeerreesszzttüüll  sszzeerrkkeesszztthheettii  aannnnaakk  ttaarrttaallmmáátt  mmiinnddeennffééllee  ssiieettsséégg  nnééllkküüll..  Ameddig Ön szerkesztõ-
üzemmódban tartózkodik egy oldalon, addig az ott elvégzett változtatások máshonnan nem láthatóak.
Nyugodtan ráér a szerkesztésre, a változtatások csak az oldal végsõ mentése esetén lépnek életbe. 

AA  bbaall  oollddaallii  HHoonnllaapp  TTéérrkkéépp  ((SSiittee  MMaapp))  
sseeggííttssééggéévveell  mmeeggkkeerreessii  aa  sszzeerrkkeesszztteennii  kkíívváánntt  oollddaalltt..

AAzz  oollddaall  nneevvéérree  kkaattttiinnttvvaa  aa  jjoobbbb
oollddaallii  eeggéérrggoommbbbbaall  aa  lleennyyííllóó
mmeennüübbõõll  kkiivváállaasszzttjjaa  aazz  OOllddaall
sszzeerrkkeesszzttééssee mmeennüüppoonnttoott..

AAzz  oollddaalloonn  kkiivváállaasszzttjjaa,,
hhooggyy  mmeellyyiikk  tteerrüülleetteett

sszzeerreettnnéé  sszzeerrkkeesszztteennii,,  ééss
rráákkaattttiinntt  aa  hhoozzzzáá  ttaarrttoozzóó

sszzeerrkkeesszzttõõ  iikkoonnrraa..

ÖÖnn  bbeellééppeetttt  aazz  oollddaall
sszzeerrkkeesszzttõõffeellüülleettéérree..
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Szövegszerkesztõ

Szövegszerkesztõ - Stílusok

AA  PPaattrrooNNeett  rreennddsszzeerr  aa  hhoonnllaapp  eeggyyssééggeess  aarrccuullaattáánnaakk  mmeeggttaarrttáássaa  éérrddeekkéébbeenn  eellõõrree  ddeeffiinniiáálltt  ssttíílluussookkkkaall  rreennddeellkkeezziikk,
melyek a honlap arculatához igazodnak. Ezen stílusok használatra megkönnyíti az adatfelvitel során szükséges
formázásokat, hiszen Önnek nem kell emlékeznie az egyes betûtípusok beállításaira, hanem csak kiválasztja a
megfelelõ betûstílust a listából és oldalai garantáltan megõrzik egységes kinézetüket.

AA  PPaattrrooNNeett  rreennddsszzeerr  bbeeééppíítteetttt  sszzöövveeggsszzeerrkkeesszzttõõjjee  bbiizzttoossííttjjaa  aa  lleeggeeggyysszzeerrûûbbbb  aaddaatteellhheellyyeezzéésstt  aa  hhoonnllaappoonn..  
Ön a Microsoft Word-ben megismert módon összeállíthatja a megjelenítõ oldal tartalmát, majd a egy mentés
után azonnal megtekintheti munkája eredményét.



Szövegszerkesztõ - Képbeillesztés

AA  PPaattrrooNNeett  rreennddsszzeerr  sszzöövveeggsszzeerrkkeesszzttõõjjee  aa  ““DDrraagg  aanndd  DDrroopp””  tteecchhnniikkaa  aallkkaallmmaazzáássáávvaall  mmiinnddeennkkii  sszzáámmáárraa  ggyyeerreekk--
jjááttéékkkkáá  tteesszzii  aa  kkééppeekk  eellhheellyyeezzéésséétt  aazz  oollddaalloonn..  

VVáállaasssszzoonn  eeggyy  kkééppkkaatteeggóórriiáátt,,  
mmaajjdd  aazzoonn  bbeellüüll  vváállaasssszzaa  kkii  
aazz  eellhheellyyeezznnii  kkíívváánntt  kkééppeett!!

AA  kkééppeett  aa  bbaall  eeggéérrggoommbb  ffoollyymmaattooss  lleennyyoommáássaa
mmeelllleetttt  hhúúzzzzaa  aa  kkíívváánntt  hheellyyrree!!
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AAzz  mmóóddoossííttootttt  
bbeeáállllííttáássookk  aazzoonnnnaall

mmeeggjjeelleennnneekk  aa  
sszzöövveeggsszzeerrkkeesszzttõõbbeenn..
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AA  mmeeggffeelleellõõ  sszzíínn  kkiivváállaasszzttáássáátt  aa  rreennddsszzeerr
sszzíínnvváállaasszzttóó  aabbaallaakkaa  sseeggííttii4

AAmmeennnnyyiibbeenn  aa  kkéépp  ttuullaajjddoonnssáággaaiitt
mmeeggsszzeerreettnnéé  vváállttoozzttaattnnii  ((PPll..::  kkeerreett,,
iiggaazzííttááss,,  ssttbb....)),,  úúggyy  eezztt  aa  
KKéépp  TTuullaajjddoonnssáággaaii  aabbllaakkbbaann  
ppáárr  kkaattttiinnttáássssaall  bbeeáállllíítthhaattjjaa
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A Képtár (A Médiatár része)

AA  KKééppttáárrbbaann ttáárroolljjaa  aa  hhoonnllaappoonn  mmeeggjjeelleenníítteetttt  öösssszzeess  kkééppeett..  Ha olyan képet szeretne közzétenni honlapján, ami
jelenleg csak az Ön számítógépén található, nincs más dolga, mint a képet átmásolnia a Képtárba, így a szöveg-
szerkesztõbe visszatérve a képet már megtalálja a saját képkategóriájában, ahonnan azt bárhova elhelyezheti.

AA  KKééppttáárrbbaann aa  kkééppeekkeett  aa  mmaagguunnkk  áállttaall  
llééttrreehhoozzootttt  kkaatteeggóórriiáákkbbaann  ttáárroollhhaattjjuukk,,  
ííggyy  bbiizzttoossííttvvaa  aazzookk  áátttteekkiinntthheettõõ  ttáárroolláássáátt..

AAzz  úújj  kkééppeekk  mmáássoolláássaa  aa  KKééppttáárrbbaa
aa    WWiinnddoowwss  --bbaann  mmeeggsszzookkootttt  eeggyysszzeerrûû,,

ggrraaffiikkuuss  ffeellüülleetteenn  kkeerreesszzttüüll  zzaajjlliikk..

AA  KKééppttáárrbbaann  lléévvõõ  kkééppeekk  bböönnggéésszzéésséérree
nneemmccssaakk  bbééllyyeeggkkééppkkéénntt,,  ddee  eerreeddeettii
mméérreettûû  mmeeggjjeelleennéésssseell  iiss  vvaann  lleehheettõõsséégg..



Szövegszerkesztõ - Táblázatok 

AA  PPaattrrooNNeett  sszzöövveeggsszzeerrkkeesszzttõõjjéébbeenn  ttáábblláázzaattookkaatt  hhoozzhhaattuunnkk  llééttrree,,  iilllleettvvee  aazzookk  kkiinnéézzeettéétt  iiss  rruuggaallmmaassaann,,  eeggyysszzeerrûûeenn
áállllíítthhaattjjuukk..  Felsorolásoknál, listaoldalaknál feltétlenül hasznos lehetõség.

A táblázat módosításához
jelölje ki a táblázatot!

A táblázaton végrehajtott 
változtatások azonnal megjelennek

a szövegszerkesztõben.

A módosítani kívánt paraméter
kiválasztása után állítsa be a kívánt
értékeket. Ehhez a grafikus megjelenítés
nyújt hathatós segítséget.



Szövegszerkesztõ - Belsõ link beszúrása

HHaa  eeggyy  sszzöövveeggeett  oollyyaann  lliinnkkkkéé  ((hhyyppeerrhhiivvaattkkoozzáássssáá))  sszzeerreettnnee  tteennnnii,,  aammeellyy  aa  ssaajjáátt  hhoonnllaappjjáánn  bbeellüüll  eeggyy  mmáássiikk  oollddaall--
rraa  mmuuttaatt,,  aa  PPaattrrooNNeett  rreennddsszzeerr  ssaajjáátt  ffeejjlleesszzttééssûû  sseeggééddaabbllaakkaa  mmeeggkköönnnnyyííttii  aazz  ÖÖnn  ddoollggáátt..  Nem kell emlékeznie az
oldalai címére, elég egy listából kiválasztania a kiszemelt céloldalt.

AA  HHTTMMLL  kkóóddsszzeerrkkeesszzttõõ  lleehheettõõssééggeett  bbiizzttoossíítt  aa  hhoozzzzááéérrttõõkk  sszzáámmáárraa,,  hhooggyy  nnee  ccssaakk  mmeeggtteekkiinntthheesssséékk  ddee  bbeellee  iiss
sszzeerrkkeesszztthheesssseenneekk  aa  sszzeerrkkeesszztteetttt  oollddaall  ffoorrrráásskkóóddjjáábbaa..  HASZNÁLATA CSAK SZAKÉRTÕKNEK AJÁNLOTT!!!

Szövegszerkesztõ - HTML kódszerkesztõ



AA  PPaattrrooNNeett  rreennddsszzeerr  ssttíílluusssszzeerrkkeesszzttõõjjee  ggaarraannttáálljjaa  hhoonnllaappjjaa  eeggssééggeess  kkiinnéézzeettéétt,,  iilllleettvvee  aa  ssttíílluussookk  eeggyyssééggeess  mmeeggvvááll--
ttoozzttaattáássáásstt  aa  tteelljjeess  hhoonnllaappoonn..

Stílusszerkesztõ


