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• Menu v administraci
Příspěvky
o Úvodní strana
Hlavní stránka, která se zobrazí při zobrazení stránek,
úvod, novinky, oznámení.
Fotoalbum
Vkládání fotek, libovolný počet fotoalb, ale omezený
počet fotek.
Počet fotografií záleží na velikosti paměti na
estránkách.cz
E-shop
Placená verze stránek. Pouze na internetový obchod.
Nastavení
o Design (€)
Design
Obrázek v záhlaví
Úvodní strana
Nadpis
Atd…
o Rozšířené (€) – (€)
Jazykové verze
Atd…
o Ostatní (€)
Soubory
Doména
Atd…
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Statistiky
o Základní
Statistiky nejnavštěvovanějších rubrik a fotoalb
o Detailní
Grafy návštěvnosti
o Ostatní
Statistiky webových adres – rubrik

• Základní věci ke stránce
Nadpis – Většinou se píše, ale i se nemusí psát. Vystihuje téma,
na které jsou stránky zaměřeny. Pozice nadpisu se určuje
designem.
Úvodní strana – představení stránek, novinky, které se na webu
dějí – nové články, složky, atd…
Design – designy jsou pouze na výběr z hotových předloh.
Vlastní upravování designů se může až v placené verzi
programu.
Obrázek v záhlaví – vybírá ze souborů z počítače, maximální
velikost je 1MB, design určuje velikost obrázku.
Menu – pozici určuje zase design, počet složek si určujete sami.
Menu může být horizontálně nebo vertikálně, záleží na designu.
Moduly – Portrét, Kontakt, Menu fotoalba, Vlastní kódy (ankety,
počítadla), Kalendář, atd… Všechny moduly se dají vypnout.

Komentář [M1]: Většina věcí týkajících
se vzhledu se dají upravit až v placené
verzi, v xhtml editoru nebo css editoru.

Komentář [M2]: Vlastní kódy se
vytvářejí na blueboard. Musíte si vytvořit
účet.
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Fotoalbum

Vytvoření složek (vytvořit fotoalbum)
o Vložit fotografie

Vložení fotografií do fotoalba
1) „kliknout“ na – vložit fotografie
2) Vybrat fotografie (nemusí se po jednom)
3) „kliknout“ na – nahrát fotografie
4) Po dokončení nahrávání odejít.
o Nastavení
Design
• Fotoalbum

• Rozšířené možnosti (placená verze)
o nekomerční
Jazykové verze
o 4-5 jazyků
o Stránky, příspěvky, ani fotoalbum se automaticky
nepřekládají.
o Stránky musíte „jakoby“ napsat znovu, ale v tom jazyce,
který jste si vybrali.
o Fotoalbum – fotky v něm zůstávají, ale názvy jsou stále
česky – nepřeložené.
Zámek
o Zámek se požívá, pokud experimentujete, nebo něco
takového, aby na vašich stránkách nebylo pokaždé něco
jiného.

Komentář [M3]: Nekomerční program
je ze všech nejlevnější a je pro osobní
využití.
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o Při zobrazení stránek se zobrazí okno pro zadání hesla a
pod tímto políčkem bude napsán důvod, proč je web
zamknutý.

Doména
o Doména je v každém programu stále „něco“. estranky.cz.
o Pro změnu domény, aby byla bez estranky.cz je nutné si
připlatit až 300,- Kč.
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Závěr
• Toto je můj první časopis, takže není úplně
profesionální, ale snad to někomu pomůže.
• Další vydání této série amatérských knih bude o
úpravě designu, pozici menu a jiných důležitých
možností v placeném programu – nekomerční.
• V dalším vydání budu psát o placené verzi stránek.
Proto nemůžete dělat to co je zde popsané, dokud
nebudete mít placený program.
• Při nálezu nějaké chyby napište do komentáře, na
mých stránkách fanclub-stargate.estranky.cz, co
jste našli.

7

