Belépés a rendszerbe

A PatroNet rendszer bejelentkezõ felülete. 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.

Honlap Karbantartó (Site Manager)

A HonlapKarbantartó a honlap térképét ábrázolja. Itt egyszerûen áttekintheti honlapjának felépítését, illetve az
egyes oldalak melleti ikonokra kattintva gyorsan és egyszerûen viheti véghez az oldalallal kapcsolatos változtatásokat (módosítás, törlés, áthelyezés, stb...). Az ikonok fölött megállva az egérrel a rendszer súgóablakokat jelenít
meg a még könnyebb navigáció segítése végett.

Arculatszerkesztõ

Az Arculatszerkesztõ a honlap kinézetének alapbeállításiért felel. Ezen a felületen állíthatja be honlapjának háttérszínét, hasábolását és ezek pontos méretezését. Ám, hogy ne csak a számokra kelljen hagyatkoznia, a beállításait az elõnézeti ablakban rögtön meg is tekintheti.

Menüszerkesztõ

A Menüszerkesztõvel állíthatók össze a honlapon szereplõ navigációs menük. Ön az adminisztrálható menü révén
bármikor módosíthatja menüi kinézetét és tartalmát, így azok egyszerûen követhetik honlapja frissülõ tartalmát.

Statisztika

Összesített statisztika a honlap
látogatóinak és az általuk megtekintett
oldalak számáról

Részletes statisztika a honlap
látogatóinak és az általuk
megtekintett oldalak számáról
éves, havi heti és napi bontásban
oszlopdiagramoss ábrázolásban

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

Lementhetõ kördiagram és exportálható adatbázis
a honlap látogatóinak összesített adataiból

A PatroNet rendszer statisztikája begyûjti és feldolgozza a honlap mûködésével és látogatottságával kapcsolatos
információkat. Ön gyorsan és egyszerûen megtekintheti, hogy milyen volt honlapjának forgalma, illetve amennyiben ennél részletesebben is kíváncsi, úgy különbözõ szempontok szerint csoportosítva részstatisztikákat is
megtekinthet, illetve ezeket grafikus vagy/és szöveges formában saját gépére is lementheti.

E-mail karbantartó rendszer

Az Email Karbantartó rendszer az Ön tulajdonában lévõ email címek karbantartását teszi lehetõvé. 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

1
2

A bal oldali Honlap Térkép (Site Map)
segítségével megkeresi a szerkeszteni kívánt oldalt.

Az oldal nevére kattintva a jobb
oldali egérgombbal a lenyíló
menübõl kiválasztja az Oldal
szerkesztése menüpontot.
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Az oldalon kiválasztja,
hogy melyik területet
szeretné szerkeszteni, és
rákattint a hozzá tartozó
szerkesztõ ikonra.

Ön belépett az oldal
szerkesztõfelületére.
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A honlap felületén keresztül szerkesztheti annak tartalmát mindenféle sietség nélkül. Ameddig Ön szerkesztõüzemmódban 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.

Szövegszerkesztõ

A PatroNet rendszer beépített szövegszerkesztõje biztosítja a legegyszerûbb adatelhelyezést a honlapon.
Ön a Microsoft Word-ben megismert módon összeállíthatja a megjelenítõ oldal tartalmát, majd a egy mentés
után azonnal megtekintheti munkája eredményét.

Szövegszerkesztõ - Stílusok

A PatroNet rendszer a honlap egységes arculatának megtartása érdekében elõre definiált stílusokkal rendelkezik,
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.

Szövegszerkesztõ - Képbeillesztés
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Válasszon egy képkategóriát,
majd azon belül válassza ki
az elhelyezni kívánt képet!
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A képet a bal egérgomb folymatos lenyomása
mellett húzza a kívánt helyre!
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Amennyiben a kép tulajdonságait
megszeretné változtatni (Pl.: keret,
igazítás, stb..), úgy ezt a
Kép Tulajdonságai ablakban
pár kattintással beállíthatja
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A megfelelõ szín kiválasztását a rendszer
színválasztó abalaka segíti

5
Az módosított
beállítások azonnal
megjelennek a
szövegszerkesztõben.

A PatroNet rendszer szövegszerkesztõje a “Drag and Drop” technika alkalmazásával mindenki számára gyerekjátékká teszi a képek elhelyezését az oldalon.

A Képtár (A Médiatár része)
A Képtárban a képeket a magunk által
létrehozott kategóriákban tárolhatjuk,
így biztosítva azok áttekinthetõ tárolását.

Az új képek másolása a Képtárba
a Windows -ban megszokott egyszerû,
grafikus felületen keresztül zajlik.

A Képtárban lévõ képek böngészésére
nemcsak bélyegképként, de eredeti
méretû megjelenéssel is van lehetõség.

A Képtárban tárolja a honlapon megjelenített összes képet. Ha olyan képet szeretne közzétenni honlapján, ami
jelenleg csak az Ön számítógépén található, nincs más dolga, mint a képet átmásolnia a Képtárba, így a szövegszerkesztõbe visszatérve a képet már megtalálja a saját képkategóriájában, ahonnan azt bárhova elhelyezheti.

Szövegszerkesztõ - Táblázatok

A táblázat módosításához
jelölje ki a táblázatot!

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

A táblázaton végrehajtott
változtatások azonnal megjelennek
a szövegszerkesztõben.

A PatroNet szövegszerkesztõjében táblázatokat hozhatunk létre, illetve azok kinézetét is rugalmasan, egyszerûen
állíthatjuk. Felsorolásoknál, listaoldalaknál feltétlenül hasznos lehetõség.

Szövegszerkesztõ - Belsõ link beszúrása

Ha egy szöveget olyan linkké (hyperhivatkozássá) szeretne tenni, amely a saját honlapján belül egy másik oldal ra mutat, a PatroNet rendszer saját fejlesztésû segédablaka megkönnyíti az Ön dolgát. Nem kell emlékeznie az
oldalai címére, elég egy listából kiválasztania a kiszemelt céloldalt.

Szövegszerkesztõ - HTML kódszerkesztõ

A HTML kódszerkesztõ lehetõséget biztosít a hozzáértõk számára, hogy ne csak megtekinthessék de bele is
szerkeszthessenek a szerkesztett oldal forráskódjába. HASZNÁLATA CSAK SZAKÉRTÕKNEK AJÁNLOTT!!!

Stílusszerkesztõ

A PatroNet rendszer stílusszerkesztõje garantálja honlapja egséges kinézetét, illetve a stílusok egységes megváltoztatásást a teljes honlapon.

