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Informacje wstępne
System netSter służy do zarządzania treścią oraz strukturą serwisu internetowego.
Zarządzanie serwisem odbywa się poprzez wykorzystanie specjalizowanych programów,
z intuicyjnym interfejsem, pracujących w ramach przeglądarki internetowej.
System netSter tworzony jest przez firmę extranet.

Logowanie do systemu
System pracuje wykorzystując przeglądarkę internetową. By zalogować się do systemu
należy:
•

sprawdzić połączenie i ewentualnie połączyć się z internetem,

•

wprowadzić adres internetowy serwisu np.:
https://www.extranet.pl

•

następnie wybrać myszką menu „Plik” > „Nowa karta”,

•

w nowym oknie wprowadzić przekazany adres do panelu administracyjnego.

Następnie na ekranie przeglądarki powinien pojawić się ekran logowania do systemu.

W polach „user” oraz „pass” należy podać otrzymane od administratora dane naszego konta
systemowego. Po ich wprowadzeniu należy nacisnąć przycisk "ENTER" lub najechać i kliknąć
lewym przyciskiem myszy na przycisk "Login".

Widok po zalogowaniu
System podzielony jest na dwie części, z lewej strony znajduje się menu gdzie możemy
zarządzać między innymi treścią na stronie, newsami, galerią obrazów. W prawej części
systemu zarządzamy funkcjami w zależności od wybranej opcji z menu.

Menu systemu

Zarządzanie treścią
Dzięki tej funkcji możemy zarządzać drzewem naszego serwisu, dodawać strony, podstrony,
jak również wypełniać je treścią, itp.
Z lewej strony mamy pokazane drzewo, które możemy ukryć lub pozostawić widoczne.

Przykładowy wygląd drzewa serwisu:

Opis ikonek:
Strona startowa. Dana strona lub podstrona będzie się otwierała jako pierwsza po wejściu
do serwisu WWW.
Zewnętrzny odnośnik. Strona prowadzi do innego serwisu WWW.
Wewnętrzny odnośnik. Strona prowadzi do strony z e-katalogu.
Odnośnik do strony ma zmienioną barwę, przypisaną przez użytkownika.
Strona newsowa, na niej znajdują się wszystkie nowości z serwisu.
Strona robocza (niewidoczna w generowanym menu serwisu).
Z prawej wyświetlają się nam statystyki odwiedzin naszej witryny internetowej przez
internautów.

System zlicza każde jednorazowe wejście przez użytkownika do naszego serwisu. Liczby te
są zapisywane i przechowywane w postaci statystyk. Dodatkowo przez dwa miesiące mamy
dostęp do szczegółowego podglądu, możemy zobaczyć adres ip komputera wraz z datą kiedy
internauta nas odwiedzał.
Wybór pozycji z drzewa serwisu
Wybierając stronę, bądź podstronę z drzewa serwisu i klikając na nią uzyskujemy dostęp do
jej edycji. U góry ekranu pojawia nam się pasek, z którego wybieramy interesująca nas opcję.

Treść - Po kliknięciu w tą ikonkę mamy możliwość dodawania treści na stronie.
Podgląd - dzięki tej opcji możemy w nowym oknie podglądnąć jak wygląda nasza strona.
Właściwości - klikając w tą ikonę przenosi nas do właściwości podstrony.
Przenieś - przenosi stronę w wybrane przez nas miejsce.
Dodaj podstronę - umożliwia dodanie podstrony do naszej strony.
Usuń - usuwa wybraną stronę.

Treść
Poniżej przedstawiamy wbudowany edytor, którym posługujemy się przy wprowadzaniu treści
akapitu.

Edytor pozwala nam na wybranie czcionki (wielkości, koloru, tła,, itp.). Możemy tekst
wyjustować, wycentrować, wstawić zdjęcie, listę wypunktowaną. Swoją konstrukcją edytor
jest zbliżony do budowy MS Word, więc osoby które pracowały już z tym programem nie będą
miały problemu z wprowadzaniem tekstu. W edytorze działają klawisze skrótowe takie jak:
Ctrl+C, Ctrl+V, jak również wywołanie prawego klawisza myszy.
UWAGA!: Kopiując tekst z MS Word-a i wklejając go do naszego edytora, kopiowane są
"tagi", które zniekształcają nasz tekst. Usunąć formatowanie można poprzez zaznaczenie
całego tekstu (Ctrl+A) a następnie kliknięcie ikonki

. Jeżeli nadal będą występować błędy

w formatowaniu, należy:
•

w MS Word w górnym menu zakładka "plik" wybieramy "zapisz jako",

•

zmieniamy typ pliku na dokument .rtf,

•

tak zapisany plik otwieramy poprzez WordPad i kopiujemy nasz tekst,

•

następnie wklejamy do naszego edytora (tagi z Word zostały usunięte).

Można również tekst z Word-a skopiować do notatnika i stamtąd skopiować do edytora.

Wstawianie do treści obrazów i plików
Pod edytorem tekstu znajduje się lista dostępnych w systemie galerii i katalogów z plikami.
Aby wstawić obraz lub plik do treści należy:
1. należy wybrać interesującą nas galerię lub katalog,
2. zaznaczyć plik lub obraz (Ctrl+C lub klik prawym klawiszem myszki i kopiuj),
3. kliknąć w edytorze miejsce gdzie chcemy wkleić plik lub obraz,
4. wkleić plik lub obraz (Ctrl+V lub prawy klawisz myszki a następnie pozycja „Wklej”).

Przenieś
Zaznaczając miejsce w kółeczku, wybieramy gdzie chcemy aby nasza strona została
przeniesiona.

Dodaj podstronę
Nadajemy nazwę podstrony, z listy wybieralnej ustawiamy pozycję.
Możemy przypisać jej parametry: strona newsowa, robocza, startowa, wymusić kolor linku.
Dodatkowo możemy ustawić dla strony tytuł oraz opis.
Dla każdej strony możemy też dodać grafikę, która będzie znajdowała się pod menu.
Nasza strona może prowadzić do strony z e-katalogu, bądź do innej witryny www.

Newsy
Narzędzie to służy do administrowania newsami na stronie (dodawanie, edycja, usuwanie).

Przeglądaj newsy - z tego poziomu możemy zarządzać newsami
Dodaj newsa - odnośnik przenosi nas do edytora, w którym tworzymy newsa
Podgląd - pozwala podejrzeć stronę newsową w serwisie
Właściwości - panel gdzie możemy ustawić parametry dla wyświetlanych newsów

Przeglądaj newsy
Tu znajdują się wszystkie dodane przez nas newsy wraz z komentarzami internautów.

Galerie obrazów
Galerie służą do przechowywania w nich zdjęć do późniejszego użycia ich na stronie.

Galeria - służy do przeglądania zdjęć w galerii; aby edytować zdjęcie należy w nie kliknąć
Właściwości - określają nazwę galerii i ilość zdjęć w kolumnie
Dodaj galerię
Dodaj zdjęcie

Magazyn plików
Magazyn plików służy do przechowywania plików, które będzie można udostępnić
internautom.

Katalog - służy do przeglądania plików; aby edytować plik należy w niego kliknąć

Właściwości - określają nazwę katalogu
Dodaj katalog
Dodaj plik - pozwala wybrać z dysku plik graficzny i dodać go do galerii; istnieje także
możliwość jego przeskalowania oraz dodania lub stworzenia pomniejszenia

Panel administracyjny
Panel administracyjny pozwala na ustawienie właściwości strony takich jak:
•

tytuł strony

•

słowa kluczowe dla wyszukiwarek

•

opis strony dla wyszukiwarek

•

tekst w stopce serwisu

oraz na zmianę hasła dostępu do panelu administracyjnego.

Właściwości
Hasło dostępu

Wyloguj się
Aby wyjść z systemu nie zamykamy okna przeglądarki, używamy do tego przycisku
z dolnego, lewego ekranu.

