CMS 2.0 - Stručný manuál pro úpravu webových stránek

https://cms.czu.cz

Vzhled a funkce CMS
Po přihlášení do redakčního systému na adrese https://cms.czu.cz se vám dle práv zobrazí ikony na
správu webových stránek. Pro přihlášení použijte stejné přihlašovací údaje, jako používáte do UIS nebo
intranetu. Webová stránka je dostupná pouze z vnitřní sítě ČZU nebo při použití VPN.
Každá fakulta má svoji strukturu rubrik, ve kterých jsou informace umístěny.

V hlavním menu klikněte na odkaz „Informace“, zobrazíte tím seznam naposledy vytvořených
informací. Na základě přidělených práv máte „editovatelné“ informace barevně zvýrazněné.

Založení nové informace
Pro založení nové informace je vhodné začít výběrem rubriky, do které se bude nová informace
zakládat. Kliknutím na formulářový prvek -- Rubrika -- zadejte cílovou rubriku.
Např: FŽP Mezinárodní vztahy Aktuality
Našeptávač vám dohledá rubriky, které odpovídají vašemu dotazu.

Po výběru rubriky dojde k výpisu informací v dané rubrice. Novou informaci lze do zvolené rubriky
vytvořit kliknutím na tlačítko
.

V novém formuláři je třeba vyplnit povinné položky (vč. Perexu a Obsahu) a informaci uložit. Tím se
zpřístupní úplný formulář pro editaci informace. Již vložené údaje je možné dále upravovat dle potřeby.
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Přidávání příloh:
-

Soubor – příloha ke stažení
Soubor – skrytý – soubor, který není viditelný, nechá se na něj odkázat v textu
Obrázek - malý banner (perex) – povinný vizuál v případě aktualit, poměr stran 16:9
Obrázek – vytvoří galerii z vložených obrázků

Pravidla vkládání odkazů:
-

Pokud míří odkaz mimo web ČZU, nechávat ho otevírat do
nového okna
Odkazování na rubriku, informaci nebo soubor je vhodné
provádět dohledáním daného typu odkazu

Pokud dojde k přesunu rubriky na jiné místo,
vygenerovaný odkaz bude stále aktivní.

Vkládání obrázků do textu:
Obrázek je třeba nejprve nahrát na server. Pomocí ikony
otevřete okno pro správu parametrů obrázku.
Kliknutím na ikonu
v řádku URL otevřete nové okno
s adresářovou strukturou. Každá fakulta zde má svůj adresář
(např. FŽP, FES – pro anglický web), který obsahuje tematické
podadresáře.
Kliknutím na ikonu „Upload“ otevřete nové okno, do kterého
můžete buď přetažením, nebo pomocí průzkumníka souborů
vložit požadované obrázky. Načtené obrázky přidáte kliknutím na tlačítko „Upload“.
Pak už stačí vybrat požadovaný obrázek a vložit ho do obsahu informace pomocí tlačítka „Insert“.
V posledním kroku už stačí nastavit rozměry a parametr, zda má být obrázek obtékán a ze které strany.
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Doplňující úpravy parametrů informace:
Pokud nebude z nějakého důvodu vhodné zobrazit nějaký
parametr informace, je možné ho skrýt aktivováním daného
parametru.

Nejčastěji používaná omezení:
-

Skrýt název „Přiložené soubory“ – skryje název Soubory ke stažení

-

Skrýt název informace – používá se, pokud je název rubriky shodný s názvem informace a daná
rubrika obsahuje pouze jednu informaci.

Editace stávající informace
Stejně jako u zakládání nové informace je nejprve třeba zvolit rubriku, ve které je informace uložena.
Kliknutím na formulářový prvek -- Rubrika -- zadejte cílovou rubriku.
Např: FŽP Mezinárodní vztahy Aktuality
Našeptávač vám dohledá rubriky, které odpovídají vašemu dotazu.

Po zvolení požadované rubriky dojde k zobrazení výpisu všech informací, které se v dané rubrice
nacházejí.
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Pokud je třeba informaci zduplikovat, klikněte na tlačítko . Toto je vhodné např. pro přenesení
složitější struktury do jiné informace nebo pokud informace obsahuje velké množství příloh. Pozor –
duplikovaná informace nemá vazbu na zdrojovou informaci. Provedené změny se provedou pouze u
editované informace.

Chcete-li jednu informaci zobrazit na dvou místech webu, je třeba ji přiřadit do dvou rubrik. Přiřazení
se provádí v záložce „Rubriky“, kde je možné nastavit parametry zobrazení. Např. prioritu nebo datum
platnosti zobrazení.

Řazení informací
Primárně se informace řadí dle data vzniku informace. Informace
s novějším datem jsou řazeny na začátku.

Datum pořízení informace je možné změnit v záložce „Ostatní“

Úprava odkazu informace
Při prvním uložení informace se předvyplní název informace do formulářového okna „Cool URI (slug).
Automaticky dojde k nahrazení mezer a odebrání diakritiky.
Pokud je název informace dlouhý, systém zkrátí název URL. Je tedy vhodné URL vhodně pojmenovat.
Např.

Pozor – při změně názvu informace se změna URL neprojeví, je třeba ji ručně upravit.

