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AJAXI CMS - dokumentácia
Informácie o AJAXI CMS
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre AJAXI CMS. Než začnete systém používať,
pozorne si prečítajte užívateľskú príručku, aby každá Vaša aktivita bola efektívnejšia.
Ak sa Vám nechce čítať celá dokumentácia, prečítajte si aspoň ukážky postupov.
Už z názvu AJAXI CMS môžeme prísť k tomu, že systém je postavený na
modernej technológií AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) s použitím C#, SQL,
HTML a CSS. Vďaka týmto technológiám sa stáva systém jedinečný medzi konkurenciou
a funguje v reálnom čase s minimálnym časovým omeškaním.
Keďže systém používa moderné technológie je potrebné, aby ste používali vždy
najnovšie prehliadače (napríklad: Opera, Google chrome, Mozzila, Internet Explorer 7 a
vyššie). Ak v počítači máte iba prehliadač Internet Explorer 6 (a starší), odporúčame
stiahnúť a nainštalovať novší, napríklad Operu z adresy: http://www.opera.com/download/.
Samozrejme že systém je plne funkčný aj pod staršími prehliadačmi, ale môžete prísť o
rôzne vizuálne efekty, ktoré staršie prehliadače nepodporujú (zvýšite tak aj stabilitu a
rýchlosť pri práci).
AJAXI CMS je navrhnutý tak, aby zaručoval 100% funkčnosť s vysokou
bezpečnosťou. Preto je vytvorená inteligentná štruktúra systému, ktorá sama rozpoznáva
možné chyby, rôzne riziká, alebo hackerské útoky z vonka či z vnútra systému. Tieto
informácie systém odosiela na pozadí aplikácie do centrálnej databázy, pre technický
rozbor programátorom. Všetky informácie ošetríme a vydáme potrebné aktualizácie. Celý
proces prebehne bez toho, aby Vaši návštevníci niečo postrehli.
Technické požiadavky
•
•
•

Hosting s podporou skriptov ASP 3.5 a rewrite módu.
Prehliadač s podporou JavaScriptu a zapnutým Cookies.
Minimálny priestor 13 Mb.

Ďalšie otázky
V prípade, že ste v dokumentácii nenašli odpovede na všetky Vaše otázky,
skúste si najskôr stiahnuť najnovšiu dokumentáciu a ak ani tam nenájdete odpovede, tak
kontaktujte poskytovateľa Vašeho AJAXI CMS.
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Prihlásenie do AJAXI CMS
Aby ste mohli začať svoju stránku spravovať, tak sa musíte najskôr prihlásiť do
administrátorského rozhrania.
Prihlasovací formulár nájdete na: www.vasa-stranka.sk/admin

Do polí vyplňte svoje prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo), ktoré ste dostali
pri zriadení systému. Ak sa prihlasujete stále z jedného počítača a nechcete údaje
zakaždým zadávať ručne, zaškrtnite možnosť prihlasovať automaticky (odporúčame) a
budete prihlásený automaticky pri každej návšteve.
Ak možnosť „prihlasovať automaticky“ nezaškrtnete, tak platnosť jedného prihlásenia je
120 minút od poslednej akcie (napr. posledného kliknutia, teda ak budete neaktívny viac
ako 120 minút budete odhlásený).
Ak budete chcieť automatické prihlasovanie vypnúť, stačí ak sa ručne odhlásite (tlačidlo
pre odhlásenie je v administrátorskom menu, popísané v ďalšom bode).
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Úvod do systému (všeobecne)
Po úspešnom prihlásení vstúpite do administrátorského rozhrania:

Celé okno je rozdelené na 3 hlavné časti:
1. Navigácia
2. Výber / Nastavenie jazyku
3. Hlavné okno
Vo väčšine častí administrácie sa používajú ikonové tlačidlá, ktorých význam je:
- Zobraziť
- Upraviť
- Zmazať
- Posunúť v smere šípky
- Vložiť nový

Navigácia
Pomocou navigácie (časť označená č. 1) sa pohybujete medzi rôznymi časťami
administrácie. Tieto časti sa zobrazujú v hlavnom okne (časť označená č. 3).
Tlačidlá navigácie:
•

Menu
◦ V tejto časti môžete vytvoriť menu s tlačidlami.

•

Bloky
◦ Bloky slúžia na pridávanie obsahu do rôznych častí stránky (napr. do ľavého
alebo pravého panelu).
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•

Obsah stránky
◦ Slúži na vytváranie obsahu za pomoci modulov (napr. vytváranie článkov,
ankiet, galérií... atď).

•

Súbory
◦ Táto časť obsahuje súborového manažéra, pomocou ktorého môžete nahrávať
akékoľvek súbory na web a následne ich použiť v obsahu stránky.

•

Užívatelia
◦ Zoznam všetkých užívateľov, ktorý sú zaregistrovaný na webe. Tu ich môžete
jednoducho upravovať.

•

Užívateľské role
◦ Tu môžete vytvoriť užívateľskú rolu, ktorá užívateľovi dodá práva na vstup do
administrácie a riadenie Vami zvolených častí.

•

Nastavenia
◦ Obsahuje dôležité nastavenia pre chod webu.

•

Odhlásiť
◦ Pomocou tohto tlačidla sa bezpečne odhlásite zo systému.

Výber / Nastavenie jazyku
V hornej časti administrácie (časť označená č. 2) môžete prepínať medzi jazykovými
verziami stránky:

Každá jazyková verzia má svoje vlastné menu, bloky a obsah stránky. Súbory, užívatelia,
užívateľské role a nastavenia sú spoločné pre všetky jazyky.
Spoločný obsah pre všetky jazyky môžu mať aj rôzne moduly napr. galéria, kde jazyk
nehrá žiadnu úlohu.
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Upraviť jazyk alebo pridať nový môžete v okne jazykov, ktoré vyvoláte kliknutím na tlačidlo
„Nastavenia“.

V hornej časti môžete vidieť zoznam všetkých jazykov. Pri názve hlavného jazyku máte
poznámku „(hlavný)“. Toto označuje jazyk, ktorý bude zobrazený ako úvodný pri návšteve
Vašej web stránky. Tlačidlami v pravej časti môžete jazyky upravovať alebo mazať
(stránka musí obsahovať minimálne jednu jazykovú verziu).
Nový jazyk pridáte vyplnením údajov: Názov, Skratka, Vlajka (prípadne môžete nastaviť
hlavný jazyk zaškrtnutím políčka Nastaviť ako hlavný jazyk) a pokračujte kliknutím na
tlačidlo Uložiť.
Okno jazykov zavriete kliknutím na tlačidlo Späť v ľavej dolnej časti okna.

Hlavné okno
V hlavnom okne (prevažná časť okna označená č. 3) sa zobrazujú časti na úpravu
obsahu, podľa toho ktorú zvolíte v navigácií. V hlavičke hlavného okna sú tlačidlá pre
rýchle prepínanie medzi kartami:
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Menu (navigácia web stránky)
Každá web stránka musí obsahovať navigáciu, aby sa návštevník vedel pohybovať po
web stránke a prezerať tak pridelený obsah stránky. AJAXI CMS podporuje maximálne
dynamickú štruktúru web stránky. Stránka môže obsahovať niekoľko menu navigácií,
avšak jedna musí byť definovaná ako hlavná navigácia (tzv. hlavné menu). Medzi menu
navigáciami prepínate ich vyberaním z otváracieho zoznamu:

Nové menu pridáte kliknutím na tlačidlo Pridať, kde sa Vám zobrazí:

Vyplnte názov nového menu a kliknite na tlačidlo Uložiť (ak chcete aby sa toto menu
zobrazovalo na stránke ako hlavné zaškrtnite možnosť Hlavné menu stránky).
V ľavej časti je formulár na pridávanie a upravovanie tlačidiel menu navigácie:

Nadradený - označuje nadradené tlačidlo. Ak vyberiete niektoré tlačidlo ako nadradené,
nové pridané bude zobrazené ako jeho pod tlačidlo.
Názov - zadaný text sa zobrazuje ako názov tlačidla.
Prístup - máte na výber z troch možností:
iba prihlásený (tlačidlo sa bude zobrazovať iba prihláseným)
iba neprihlásený (tlačidlo sa bude zobrazovať iba neprihláseným)
chrániť heslom (tlačidlo sa bude zobrazovať, ale obsah bude
chránený heslom)
Zobraziť podľa dátumu - tlačidlo sa bude zobrazovať iba v zadanom časovom období.
Presmerovať na URL - tlačidlo bude smerovať na Vami zadanú adresu.
Skin - môžete vybrať skin (vzhľad stránky), ktorý sa bude zobrazovať pri danom tlačidle.
Obsah - tu môžete vybrať cieľový obsah tlačidla, ktorý sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo.
Po vyplnení údajov tlačidlo uložte kliknutím na tlačidlo Uložiť.
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Tlačidlá vybraného menu sa zobrazujú v nasledovnej tabuľke:

Všetky záznamy môžete upravovať rovnakým spôsobom ako ste ich pridali, ale musíte ich
spätne vyvolať do formuláru, kliknutím na tlačidlo upraviť.
Tlačidlá môžete aj zmazať alebo meniť poradie klikaním na šípky v smere nahor alebo
nadol v rámci svojej úrovne.
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Bloky
Aby ste mohli vkladať rôzny obsah na rôzne miesta stránky (mimo hlavného obsahu),
musíte použiť bloky. Počet blokov závisí od rozloženia stránky (teda od skinu, maximálny
počet blokov je 10, sú dopredu definované). Stránka môže obsahovať bloky napríklad:
ľavý blok, pravý blok, hlavička obsahu... atď. Medzi blokmi prepínate pomocou otváracieho
zoznamu:

V ľavej časti je formulár na pridávanie blokov:

Názov - zobrazuje sa iba v zozname, pre orientáciu. Na webe sa nezobrazuje.
Prístup - máte na výber z troch možností:
všetci
iba prihlásený (blok sa bude zobrazovať iba prihláseným)
iba neprihlásený (blok sa bude zobrazovať iba neprihláseným)
Zobraziť podľa dátumu - blok sa bude zobrazovať iba v zadanom časovom období.
Nastaviť zobrazenie - môžete zaškrtnúť pri ktorých tlačidlách hlavného menu sa má blok
zobrazovať.
Obsah - tu môžete vybrať cieľový obsah bloku, ktorý sa v ňom zobrazí.
Po vyplnení údajov blok uložte kliknutím na tlačidlo Uložiť.
Všetky bloky sa zobrazujú v nasledovnom zozname:

Všetky záznamy môžete upravovať rovnakým spôsobom ako ste ich pridali, ale musíte ich
spätne vyvolať do formuláru, kliknutím na tlačidlo upraviť.
Bloky môžete aj zmazať alebo meniť poradie klikaním na šípky v smere nahor alebo
nadol.

Strana: 10 z 33

AJAXI CMS - dokumentácia

Obsah stránky
Obsah stránky môže byť rozdielny podľa toho, aký modul použijete. Z otváracieho
zoznamu vyberte modul, ktorý chcete použiť a kliknite na tlačidlo zobraziť modul.
Otvorený modul môžete zavrieť kliknutím na tlačidlo zavrieť modul.

Pod zoznamom modulov sa Vám zobrazí editor pre daný modul, napr. modul článok:

Každý modul je iný, preto práca s nimi musí byť popísaná samostatne. Každý modul je
podrobnejšie popísaný v časti moduly.
Spoločné majú rozloženie častí. V ľavej časti je vždy zoznam položiek a v pravej časti
formulár na pridanie novej položky.
Položky v moduloch obsahujú atribút verejný(á). Ak atribút nie je zaškrtnutý, tak danú
položku môže upravovať len ten užívateľ, ktorý ju vytvoril alebo užívateľ, ktorý má v role
nastavený „úplný prístup v moduloch“ (napr. Super ADMIN). Ak je atribút zaškrtnutý, tak
položku môžu upravovať všetci užívatelia.
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Súbory
AJAXI CMS obsahuje manažéra súborov, ktorý pracuje so súbormi, ktoré sú uložené
priamo na serveri v priečinku: root / files.
Súbory môžete nahrať na server aj prostredníctvom FTP klienta (len pre skúsených
užívateľov) do daného priečinka a manažér s nimi môže ďalej pracovať (takto môžete
preniesť napríklad 100 súborov naraz).

V ľavej časti sú zobrazené priečinky. Medzi priečinkami sa pohybujete klikaním na ich
názov. Priečinok môžete premenovať alebo zmazať príslušnými tlačidlami. Nový
priečinok pridáte vyplnením formuláru (Nový priečinok) a potvrdíte kliknutím na tlačidlo
ulož. Priečinok sa vytvorí v aktuálnej úrovni (tzn. že ak sa nachádzate v priečinku galéria,
tak aj nový priečinok sa vytvorí v priečinku galéria).
Preklikmi medzi priečinkami sa ich súbory zobrazujú v pravej časti tabuľky. Súbor
zobrazíte kliknutím na jeho ikonu alebo názov. Každý súbor môžete premenovať alebo
zmazať príslušnými tlačidlami.
Nový súbor pridáte kliknutím na tlačidlo vybrať a následne už len zvoľte dvojklikom súbor
z počítača a nahrávanie prebehne automaticky.
Súbory môžete hromadne presúvať alebo mazať, tak že ich označíte zaškrtnutím políčka
pri konci riadku. Alebo použijete tlačidlá Označiť / Odznačiť všetky a kliknete na tlačidlá
Premiestniť označené alebo Zmazať označené. Pri premiestňovaní súborov sa vyvolá
nové okno, kde stačí vybrať cieľový adresár.
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Užívatelia
Niektoré stránky si vyžadujú prihlásenie, kde je potrebné vedieť riadiť užívateľov. Na tento
účel slúži práve táto časť.
Aby ste nového užívateľa pridali môžete používať formulár v ľavej časti alebo aby sa mohli
užívatelia registrovať samostatne, musíte na stránke použiť modul registrácia
(odporúčame vložiť napr. do hlavného menu a nastaviť zobrazenie iba neprihláseným
užívateľom) a k nej môžete použiť ďalší modul s názvom login (slúži na prihlásenie
užívateľa, odporúčame ho vložiť do niektorého z blokov stránky).
Aby ste určili, ktoré údaje majú byť pri registrácií povinné, prečítajte si časť nastavenia.
V hornej časti je filter užívateľov:

Pod ním je zoznam všetkých užívateľov. Poradie v zozname môžete meniť klikaním na
hlavičku stĺpca. Ak chcete užívateľovi zamedziť prihlásenie, môžete zaškrtnúť políčko
BAN. Ak chcete užívateľa upraviť, kliknite na tlačidlo upraviť pri vybranom užívateľovi.
Nového užívateľa pridáte vyplnením formuláru v ľavej časti:
Každý užívateľ môže spadať pod určitú rolu. Pri
registrácií nového je prednastavená rola: Užívateľ alebo
môžete nastaviť inú užívateľskú rolu (podrobnejší popis
rolí je rozpísaný v ďalšom bode).
Dôležité je vyplniť prihlasovacie údaje: login, heslo a
overenie hesla. Ostatné informácie sú len doplnkové
(nepovinné). Užívateľa uložte kliknutím na tlačidlo uložiť.
Takto pridaný užívateľ sa môže okamžite prihlásiť.
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Užívateľské role
Každý užívateľ registrovaný v systéme má svoju špecifickú užívateľskú rolu. Ako dve
hlavné užívateľské role sú: Užívateľ a Super ADMIN. Tieto role sa nedajú upravovať ani
mazať. Užívateľ s rolou Užívateľ má najnižšie možné práva na stránke (tzn. nevie sa
prihlásiť do administrátorského rozhrania) na druhej strane zase Super ADMIN dokáže
riadiť kompletný systém.
Okrem týchto dvoch užívateľských rolí si môžete vytvoriť vlastné role, ktoré budú mať
nastavené vlastné práva (môžete vytvoriť napr. rolu moderátor, ktorý bude mať prístup
iba do modulov).
V pravej časti je zobrazený zoznam užívateľských rolí:

Role môžete mazať alebo upravovať klikaním na príslušné tlačidlá.
Novú rolu môžete pridať cez formulár, ktorý je v ľavej časti:

Vyplnte názov a nastavte práva pre danú rolu. Rolu uložte kliknutím na tlačidlo uložiť.
Rolu môžete použiť pre užívateľa v časti užívatelia (v úprave užívateľa vyberte danú rolu
a uložte zmeny). Zmeny sa prejavia pri najbližšom prihlásení.
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Nastavenia
V časti nastavenia sú uložené nastavenia, ktoré platia pre celý systém. Aktuálne sa v
nastaveniach dajú nastaviť: defaultný skin, emailové konto a registrácia.

Defaultný skin
Skin je v podstate vzhľad Vašej stránky webovej stránky. Určuje rozloženie stránky, farby,
počet blokov...atď. Ak máte na výber z viacerých skinov, môžete si nastaviť defaultný
(prednastavený) skin kliknutím na tlačidlo vybrať alebo na jeho miniatúru:

Emailové konto
Niektoré časti stránky alebo niektoré moduly, napríklad registrácia, si vyžaduje pre svoju
funkčnosť emailové konto, z ktorého odosiela emaily.

Je dôležité vyplniť všetky údaje. Emailové konto uložíte kliknutím na tlačidlo Uložiť. Pred
uložením údajov sa overí ich správnosť. Ak sa zadaný email nepodarí overiť, obdržíte
hlášku, aby ste skontrolovali zadané údaje. Ak sa zadaný email bude overený správne,
budú údaje uložené.
Ukážkové údaje:
SMTP server:

smtp.vasastranka.sk

Email:

email@vasastranka.sk

Užívateľ:

email@vasastranka.sk

Heslo:

vaše tajné heslo
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Registrácia (overenie registrácie)
V nastavení registrácie môžete definovať, ktoré údaje majú byť pri registrácií zobrazené a
ktoré majú byť povinné.
Ak chcete, aby sa pri registrácií overovalo konto prostredníctvom overovacieho emailu,
musíte označiť položku email ako povinný údaj.
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Ukážky postupov
Ak nechcete čítať celú dokumentáciu a nepotrebujete všetky informácie čítať podrobne,
tak pre rýchlu orientáciu Vám postačí si prezrieť aspoň zopár jednoduchých príkladov pre
prácu s AJAXI CMS.

Pridanie článku do nového tlačidla menu
V prvom rade je treba vytvoriť článok. Prejdite do časti obsah stránky.

Vyberte modul clanok a otvorte ho kliknutím na tlačidlo zobraziť modul. Vyplňte názov
článku a pomocou wysiwyg editoru naformátujte článok:

Nový článok uložte tlačidlom Uložiť. Teraz vytvoríme nové tlačidlo, do ktorého vložíme
tento článok. Prejdite do časti Menu:
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Ak ešte nemáte vytvorené žiadne menu, tak ho musíte najskôr vytvoriť. V pravej časti
kliknite na tlačidlo Pridať:

Vyplňte názov menu, zaškrtnite možnosť Hlavné menu stránky a uložte. V ľavej časti je
formulár, pomocou ktorého pridáme nové tlačidlo do tohto menu:

Znovu vyplňte názov (toto je názov tlačidla, ktoré sa bude zobrazovať užívateľovi na
stránke). Ako obsah zvoľte modul clanok (zobrazí sa Vám zoznam článkov), kliknite na
tlačidlo Vyber pri zvolenom článku a nové tlačidlo uložte. V pravej časti môžete vidieť
všetky tlačidlá v menu:

V skratke:
1. Vytvoriť obsah, ktorý chcete vložiť do tlačidla.
2. Vložiť tlačidlo do menu (prípadne vytvoriť aj menu) a nastaviť mu vytvorený obsah.
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Pridanie článku do bloku
V prvom rade je treba vytvoriť článok. Prejdite do časti obsah stránky.

Vyberte modul clanok a otvorte ho kliknutím na tlačidlo zobraziť modul. Vyplňte názov
článku a pomocou wysiwyg editoru naformátujte článok:

Nový článok uložte tlačidlom Uložiť. Dávajte si pozor ale na šírku článku! Pretože bloky
zvyknú bývať najčastejšie ako bočné časti stránky, kde je šírka napríklad 150px a mohlo
by sa stať, že ak bude článok veľmi široký (napr. vložíte obrázok s rozmermi 800x600px)
tak Vám bude vytláčať obsah zo stránky.
Teraz vytvoríme blok, do ktorého vložíme vytvorený článok. Prejdite do časti bloky:

Vyberte aký blok chcete vložiť na stránku:
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V ľavej časti je formulár, pomocou ktorého pridáme nový blok:

Vyplňte názov bloku (tento názov sa na stránke nezobrazuje). Ako obsah zvoľte modul
clanok (zobrazí sa Vám zoznam článkov), kliknite na tlačidlo Vyber pri zvolenom článku a
nový blok uložte. V pravej časti môžete vidieť všetky bloky:

V skratke:
3. Vytvoriť obsah, ktorý chcete vložiť do bloku.
4. Vložiť nový blok a nastaviť mu vytvorený obsah.
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Pridanie administrátora / moderátora
Aby ste mohli byť na spravovanie viacerý s rôznymi úlohami, môžete vytvoriť ďalších
administrátorov alebo pod administrátorov. Aby mohol užívateľ vstúpiť do
administrátorského rozhrania, musí mať pridelenú rolu s vyššími právami. Buď môžete
použiť rolu Super ADMIN (ale užívateľ bude mať všetky práva) alebo si môžete vytvoriť
vlastnú administrátorskú rolu. Predpokladajme že chcete pridať užívateľa, ktorý bude môcť
len pridávať obsah do blokov.
Prejdite do časti užívateľské role:

V ľavej časti je formulár na pridávanie užívateľský rolí:

Vyplňte názov užívateľskej role a zaškrtnite vybrané práva. Novú rolu uložte.
Prejdite do časti užívatelia:
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Ak chcete nastaviť práva už existujúcemu užívateľovi, vyberte možnosť upraviť pri
vybranom užívateľovi. Ak chcete vytvoriť nového užívateľa, musíte vyplniť položky login,
heslo a over heslo (môžete vyplniť aj ostatné nepovinné položky ako meno, priezvisko
atď.):
Ako prvá položka je užívateľská rola. Tu vyberte
tú, ktorú ste si vytvorili a uložte zmeny.
Zmeny sa pre užívateľa prejavia až po
najbližšom prihlásení.
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Moduly
Každý modul je jedinečný svojim použitím, preto práca s nimi musí byť popísaná
samostatne v nasledujúcich bodoch. Editori modulov sa zobrazujú v časti obsah stránky.
Všetky moduly sa delia na dve skupiny, podľa možnosti úprav:
•

Bez editoru
◦ Niektoré moduly napríklad prihlásenie, menu, zabudnuté heslo, ... sa nedajú
upravovať. Tieto moduly neobsahujú editor obsahu a dajú sa iba vkladať na
miesta do stránky. (tieto moduly sa nezobrazujú v časti obsah stránky,
zobrazujú sa iba ako možnosť obsahu pri vytváraní tlačidiel menu alebo blokov)

•

S editorom
◦ Iné moduly napríklad článok, anketa, galéria, … sa dajú upravovať. Takéto
moduly obsahujú aj editory na tvorbu svojho obsahu. (moduly sa zobrazujú aj v
časti obsah stránky aj ako možnosť obsahu pri vytváraní tlačidiel menu alebo
blokov)

Anketa (anketa)
Tento modul obsahuje editor na vytváranie ankiet. Tieto ankety sú len informačné nie
súťažné, takže sa dajú ľahko zmanipulovať. Hlasovanie je nastavené tak, aby povoľovalo
iba jeden hlas za obdobie 24 hodín z jedného prehliadača.

Novú anketu pridáte vyplnením údajov: názov, číslo ankety (toto číslo musí byť
jedinečné, ak zadáte číslo ktoré už existuje, tak sa importujú vlastnosti ankety s tým
číslom), otázku ankety a odpovede. Odpovede pridávate kliknutím na tlačidlo pridať
ďalšiu odpoveď.
Keď údaje vyplníte, uložte anketu kliknutím na tlačidlo uložiť. Nová anketa bude uložená
do databázy a odpovede s počtami budú ukladané do súboru .xml, ktorý sa nachádza v
root / files / anketa / anketa - (číslo ankety) .xml.
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Ak chcete importovať anketu, alebo ju ručne upravovať hodnoty môžete si stiahnuť
vytvorený .xml súbor, upraviť ho a následne nahrať späť na ftp.
Štruktúra súboru .xml je nasledovná:
<?xml version=“1.0“ encoding=“utf-8“?>
<anketa>
<otazka>Aká je vaša obľúbená farba</otazka>
<odpovede>
<odpoved>
<id>1</id>
<text>Červená</text>
<pocet>0</pocet>
</odpoved>
<odpoved>
<id>2</id>
<text>Modrá</text>
<pocet>0</pocet>
</odpoved>
</odpovede>
<hlasovalo>0</hlasovalo>
</anketa>
Za normálnych okolností tieto informácie o .xml súboroch nepotrebujete, ale bolo treba
napr. ručne importovať anketu, tak tu je postup:
•

Vytvorte súbor .xml s rovnakou štruktúrou ako je popísaná hore.

•

Uložte xml súbor do počítača a pomenujte ho napríklad „anketa-22.xml“, kde „22“ je
číslo ankety.

•

Súbor nahrajte na ftp napríklad pomocou manažéra súborov do adresára: root /
files / anketa /

•

Pri pridávaní novej ankety napíšte do položky číslo ankety hodnotu „22“ a stlačte
tabulátor na klávesnici alebo kliknite mimo textového políčka.

•

V prípade, že ste všetko spravili správne modul automaticky načíta odpovede a
vyplní textové políčka.

•

Anketu môžete uložiť.
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Banner (banner)
Na Vašu webovú stránku môžete jednoducho vkladať rôzne klikacie bannery.

Vo formulári vyplňte názov, ďalej zvolte či daný banner môže každý upravovať. Ďalšou
položkou je obrázok. Sem môžete buď ručne napísať adresu obrázku napríklad:
www.stranka.sk/obrazkovy-banner.jpg alebo môžete vybrať obrázok z počítača. Obrázok z
počítača vyberiete kliknutím na tlačidlo vybrať pri položke nahrať nový. Vyberte súbor z
počítača a ten sa automaticky nahrá na ftp a doplní jeho adresu do textového políčka
obrázok. Nakoniec napíšte URL adresu na ktorú má byť návštevník presmerovaný po
kliknutí na banner.

Článok (clanok)
Tento modul je prakticky najdôležitejší zo všetkých, pretože Vám dáva možnosť pridávať
texty a obrázky na stránku. Tento modul obsahuje wysiwyg (znamená: What You See Is
What You Get: čo vidíš to dostaneš) editor pomocou, ktorého môžeme jednoducho
naštylizovať obsah bez toho, aby sme potrebovali poznať vizuálny jazyk html.

V ľavej časti je zoznam článkov, ktoré sú usporiadané podľa abecedy zostupne. Nad
zoznamom článkov je vyhľadávanie podľa kategórie, názvu článku alebo si môžete nechať
zobraziť len tie články, ktoré boli vytvorené Vami.
V pravej časti je formulár na pridanie nového článku. Každý článok môže byť v určitej
kategórií, ktoré môžete upravovať kliknutím na tlačidlo upraviť (tlačidlo umiestnené vedľa
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položky kategórie). Ďalšou položkou vo formulári je názov článku a zaškrtávacie políčko
každý ho môže upravovať (ak je zaškrtnuté, tak článok môže upravovať každý). Dolnú
časť formulára tvorí textový editor podobný programu word. Keďže editor obsahuje veľké
množstvo funkcií a väčšina je rovnaká ako v bežných textových editoroch, preto budú
rozpísané len niektoré.
Ak nebudete vedieť, ktoré tlačidlo v editore sa na čo používa. Zastavte kurzorom nad
niektorým z nich a zobrazí sa Vám bublinka v ktorej je názov tlačidla:

- Pomocou tohto tlačidla si môžete vybrať z niektorých pred formátovaných šablón.
- Týmto tlačidlom môžete vložiť obrázok do článku. Obrázok môžete použiť z
externého zdroja alebo zo súborov uložených na stránke:

Do textového políčka URL zadajte adresu obrázku, alebo kliknite na tlačidlo prechádzať
server a otvorí sa Vám manažér súborov. V manažéri súborov kliknite na vybraný obrázok
a automaticky sa vyplní údaj o URL obrázku. Nakoniec obrázok potvrdte kliknutím na
tlačidlo OK.
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Článok RSS (clanok-rss)
Niektoré web stránky obsahujú pod stránky v štýle RSS kanál (Rich Site Summary). Je to
väčšinou na stránkach, kde sa obsah pridáva veľmi často. Alebo ak chcete mať súvisiace
články jednoducho zaradené v rôznych skupinách a zobrazovať ich ako prehladný
zoznam. Zoznam je usporiadaný podľa dátumu pridania článku vzostupne s počtom
článkov na stranu 20.

Aby ste mohli vytvoriť nový rss kanál, musíte mať zaradené články v kategórii (pri
vytváraní článkov im nastavíte kategóriu). Ďalej v moduly clanok-rss vyberte kategóriu a
zadajte názov a zvoľte či má byť verejný:

Nový kanál uložte kliknutím na tlačidlo uložiť. Po uložení kanálu sa v ňom budú
automaticky zobrazovať všetky články, ktoré pridáte do nastavenej kategórie.

Galéria (galeria)
Každý web je plný multimédií, jednou z možností ako pridať Vaše fotky na stránku je
modul galéria.

Novú galériu pridáte tak, že vyplníte názov, možnosť verejná a zadajte priečinok, z
ktorého sa budú načítavať fotky. Tento priečinok je umiestnený v: root / files / . Takže
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svoje fotografie môžete pohodlne nahrávať do zadaného priečinka aj cez manažéra
súborov alebo ftp klienta. Pri ručnom nahrávaní fotiek napríklad cez ftp klienta, budú
miniatúry k fotkám vytvárané automaticky. Miniatúry sa nahrávajú do priečinka: ...(váš
priečinok) / small /. Odporúčame aby ste v názve priečinka nepoužívali medzery a ani
diakritiku. Fotografie sú usporiadané podľa abecedy (poradie teda môžete meniť
premenovaním súborov).
Novú galériu uložte kliknutím na tlačidlo uložiť. Po uložení sa Vám nová galéria zobrazí v
zozname na ľavej strane.
Keď je galéria uložená, môžete ju otvoriť kliknutím na tlačidlo upraviť a môžete začať
nahrávať fotografie:

Kliknite na tlačidlo vybrať, vyberte súbor z počítača a ten sa začne automaticky nahrávať.
Fotografie môžete mazať kliknutím na tlačidlo zmazať pod fotografiou.

Login (login)
Tento modul slúži na prihlasovanie registrovaných užívateľov na stránku. Odporúčame ho
vkladať do blokov stránky. Tento modul neobsahuje editor, preto sa nezobrazuje medzi
modulmi v časti obsah stánky. Modul môžete iba vkladať do častí na stránke. Užívateľ
musí zadať svoje prihlasovacie meno, heslo a ak zaškrtne možnosť automaticky, tak
bude automaticky prihlasovaní po každej návšteve.

Menu (menu) / Zvislé menu (menu-zvisle)
Ak budete potrebovať vložiť ďalšie ponuky menu na stránku, môžete použiť práve tento
modul. Tento modul neobsahuje editor, preto sa nezobrazuje medzi modulmi v časti obsah
stánky. Modul môžete iba vkladať do častí na stránke. Pri vkladaní do stránky len
vyberiete, ktoré menu sa má zobrazovať, kliknutím na tlačidlo vybrať pri zvolenom menu.
Modul menu sa zobrazuje horizontálne a modul menu-zvisle sa zobrazuje vertikálne.
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Registrácia (registracia)
Pomocou modulu registrácia sa môžu užívatelia voľne registrovať na stránke. Zoznam
registrovaných užívateľov sa Vám zobrazuje v časti užívatelia. Tento modul neobsahuje
editor, preto sa nezobrazuje medzi modulmi v časti obsah stánky. Modul môžete iba
vkladať do častí na stránke. Odporúčame ho vkladať do hlavného obsahu stránky, teda
nie do blokov. Ak je užívateľ prihlásený, tak mu modul poslúži na úpravu svojho
užívateľského profilu. Položky, ktoré chcete pri registrácií zobrazovať a tie, ktoré majú byť
povinné, nastavujete v časti nastavenia.

Zabudnuté heslo (zabudnute-heslo)
Tento modul slúži na to aby si mohli registrovaný užívatelia vygenerovať nové heslo v
prípade, že to staré zabudli. Tento modul neobsahuje editor, preto sa nezobrazuje medzi
modulmi v časti obsah stánky. Modul môžete iba vkladať do častí na stránke. Odporúčame
ho vkladať do hlavného obsahu stránky, teda nie do blokov.

Užívateľ musí vyplniť svoje užívateľské (prihlasovacie) meno a email, ktorý zadal pri
registrácií. Systém odošle overovací email na jeho emailovú schránku. Po potvrdení
žiadosti na nové heslo, kliknutím na URL link v emaile sa užívateľovi vygeneruje nové
heslo a odošle na email. Nové heslo je okamžite platné a užívateľ sa môže znovu prihlásiť
do svojho konta.
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Moduly Eshop
Moduly eshop (všetky moduly s prefixom „e-“) sú vyvinuté pre prepojenie s univerzálnym
internetovým obchodom od spoločnosti ITPROFI Servis s.r.o.. Všetky tieto moduly sa
editujú prostredníctvom softwaru. V prípade, že nepoužívate internetový obchod, tieto
moduly v ponuke nebudete mať.

Eshop košík (e-kosik)
Tento modul slúži na ukončenie objednávky. Aby užívateľ mohol pokračovať v
objednávke, musí byť prihlásený. Užívateľ následne musí vybrať spôsob platby, spôsob
dopravy, miesto dodania a obchodníka. Ku každej objednávke môže pripísať aj
poznámku pre obchodníka. Objednávku odošle kliknutím na tlačidlo ukončiť objednávku.
Všetky objednávky si môže užívateľ zobraziť pomocou modulu e-objednavky.
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Eshop košík cena (e-kosik-cena)
Tento modul sa používa na zobrazenie aktuálnej ceny tovaru v košíku. Tento modul
odporúčame vkladať do blokov stránky.

Eshop login (e-login)
Tento modul vykonáva rovnakú funkciu ako vyššie popísaný modul login. Rozdiel je v
tom, že pomocou tohto loginu sa prihlasujú užívatelia registrovaný v internetovom
obchode a nezobrazujú sa v časti užívatelia (v administrátorskom rozhraní AJAXI CMS).
Užívatelia sa teda editujú pomocou softwaru k internetovému obchodu.
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Eshop objednávky (e-objednavky)
Modul objednávky slúži na zobrazovanie všetkých objednávok prihláseného užívateľa.
Nad zoznamom objednávok je filter, pomocou ktorého si môže užívateľ jednoducho
vyhľadať svoje objednávky. Detail objednávky si zobrazí kliknutím na tlačidlo zobraziť pri
vybranej objednávke. Pod zoznamom objednávok sa zobrazujú všetky informácie o danej
objednávke, ako miesto dodania, obchodník, cena spolu, objednaný tovar, pohyb
objednávky... atď. Pohyb objednávky slúži na sledovanie života objednávky od objednania
až do vybavenia kompletnej objednávky.
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Eshop produkty (e-produkty)
Modul produkty slúži na zobrazenie skladových kariet (tovaru). Pomocou tohto modulu
užívateľ nakupuje Vaše produkty. Položky do košíka môže pridávať buď priamo zo
zoznamu, alebo z detailu danej položky.

Eshop registrácia (e-registracia)
Tento modul vykonáva rovnakú funkciu ako vyššie popísaný modul registrácia. Rozdiel je
v tom, že pomocou tejto registrácie sa užívatelia registrujú v internetovom obchode a
nezobrazujú sa v časti užívatelia (v administrátorskom rozhraní AJAXI CMS). Užívatelia sa
teda editujú pomocou softwaru k internetovému obchodu.

Eshop zabudnuté heslo (e-zabudnute-heslo)
Tento modul vykonáva rovnakú funkciu ako vyššie popísaný modul zabudnute-heslo.
Rozdiel je v tom, že modul pracuje s užívateľmi, ktorý sú registrovaný v internetovom
obchode.
Eshop pútače (e-board)
Tento modul sa používa na zobrazenie obrázkov, ktoré sú rôzne nastavené pre dynamické
parametre. Pri vkladaní modulu na stránku si musíte dať pozor na veľkosť zobrazovaného
obrázku, aby zapadol do miesta na stránke. Modul editujte pomocou softwaru k
internetovému obchodu.
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