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1           Első lépések
  

Üdvözöljük az euPark felhasználói között. Ahhoz, hogy honlapját sikeresen elindíthassa és értékes tartalommal
tölthesse fel, engedje meg, hogy segítsünk az első lépések megtételében:   

A honlap adatainak módosítása
A honlap kinézetének, "design"-jának megalkotása: Elrendezés és honlap stílus testreszabása
Az elrendezés testreszabása
A honlap stílus testreszabása
Tartalom felvitele, szerkesztése 

FONTOS INFORMÁCIÓ! Használja bátran a rendszert, ne ijedjen meg a sok dokumentációtól - ezek csak azért
készültek, hogy sokkal hatékonyabban használhassa az euPark rendszerét. Próbálgasson, számtalan funkció magától
értedődő, a kezelés könnyedén elsajátítható. Ha konkrét problémába ütközilk keressen bátran a "Gyakran Ismételt
Kérdések"-ben.     

 
1.1         A honlap adatainak módosítása  

Mielőtt használatba venné honlapját néhány alapvető
beállítást  érdemes  megtenni,  ehhez  a  baloldali
menüből kell kiválasztani a "Honlap adatmódosítása"
elemet. Itt  módosíthatja a regisztrációnál megadott
adatokat (név, igénylő) és kitöltheti a megjeleníthető
publikus adatokat - ezek azok az adatok, amelyeket a
www.eupark.hu "Honlapkereső" szolgáltatásában az
Ön honlapjáról a látogatók számára megjelenhet.   

 
1.2         A honlap "design" megalkotása  

A  baloldali  menü  "Elrendezés  testreszabása"  és
"Honlap  stílus  testreszabása"  elemekkel  tehetjük
honlapunkat egyedivé: beállíthatjuk, hogy honlapunk
milyen szélességel jelenjen meg, legyen-e fejléc, felső
menü vagy tartalomkereső mező, milyen színekkel és
betűtípusokkal  jelenjenek  meg  bizonyos  típusú
tartalmak. Az elrendezést és a szín és betűstílusokat
bármikor módosíthatjuk, a felvitt oldalak és tartalom az
új beállítások szerint fog megjelenni.   

 
1.3         Az elrendezés testreszabása  

Mi  is  az az elrendezés:  a honlap összes létrehozott
oldalára jellemző megjelenés, beállíthatjuk mi az ami
minden oldalon megjelenik és mi az ami nem. Nézzük
az elrendezéssel kapcsolatos beállítási lehetőségeket:   

Oldal  szélessége:  a  különböző  felbontáson  használt  monitorokon  is  az  általunk  tervezett  kinézetben
szeretnénk megjeleníteni az oldalakat, ehhez az szükséges, hogy fix szélességet jelenjenek meg az ok mind
szerkesztés közben, mind a felhasználók felé mutatott végső állapotban. A legördülő listából választható
vékonytól széles elrendezésig.
Felső sáv: kiválasztható, hogy legyen-e az oldal tetején egy felső sáv, ami lehetőséget biztosít a honlap
nevének, vagy logónak az elhelyezésére, ill. tartalomkereséshez használható mezőnek is helyet adhat.
Céglogó a felső sarokban: itt feltölthető a honlaphoz szánt logó. Használja a "Hozzáad" gombot, a felugró
ablakban a "Tallóz" gombbal kiválaszthatja a számítógépén lévő JPG formátumú képállományt. Ne töltsünk
fel nagyméretű képet, hiszen ez minden oldal tetején meg fog jelenni és így a tartalomtól veszi el a helyet!
Honlap név: ha kiválasztotta, hogy legyen felső sáv, de nem tölt fel logót, akkor itt megadhatja, hogy a bal
felső sarokban milyen szöveg jelenjen meg (pl. cégnév vagy más a honlapra utaló szöveg).
Honlap felső kép: feltölthet egy képet, amely minden oldal tetején megjelenik, A feltöltés módja: "Hozzáad"
gomb, a felugró ablakban a "Tallóz" gomb segítségével saját számítógépéről kiválasztja a megjelenítendő
JPG formátumú képet, majd "Mentés" gomb. Ha már töltött fel képet, de le akarja cserélni, akkor válassza
ki a listán a feltöltött képet, nyomja meg az "Eltávolítás" gombot és adja hozzá az új képet.
Felső menü: kiválaszthatja, hogy honlapján felül vízszintes elrendezésben legyen-e menüsor a látogatók felé.
Bal oldali menü működése: az itt megadható beállításokat inkább majd a használat közben lehet jobban
megérteni, de azért gyorsan tekintsük át: ...
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Alsó sáv és az Alsó sáv szövege: legyen-e az oldalakon alsó információs sáv, és ha igen milyen szöveg
jelenjen meg benne (pl. telefonos elérhetőségek, email cím, stb.) 

A mezők kitöltése után ne felejtsük el a "Mentés" gombot lenyomni, mert enélkül a beállításaink elvesznek.   
 
1.4         A honlap stílus testreszabása  

A "Honlap stílus testreszabása" számos átalakítási lehetőséget rejt, itt lehet megadni az egyes tartalmi elemek
(szöveg, menü, kép) megjelenésének stílusát: betűtípus, szín és egyéb a megjelenéssel összefüggő beállítások.
Részletes leírás helyett inkább a beállítások módosítását, próbálgatást ajánlunk, hiszen az azonnali előnézettel elég
egyértelmű,  hogy  egy-egy  módosítás  mire  hat.  Ne  felejtsük  el  a  "Beállítások Mentése"  gombot  lenyomni,
egyébként  a  sok  munkával  kiválasztott  stílusbeállításaink  nem kerülnek  tárolásra!   

 
1.5         Tartalom felvitele, szerkesztése  

A testreszabás után (ami persze nem előfeltétel, hiszen később is bármikor testreszabhatjuk honlapunkat) elkezdhető
a tartalom felvitele, amihez a következő oldalakon adunk segítséget.   

 
2           Tartalom szerkesztése
  

Oldalakat, menüket létrehozni a baloldali menü "Tartalom szerkesztése" menüpont segítségével lehet. 
Témák ezen a Súgó oldalon:   

A "Tartalom szerkesztő"
Új menüelem létrehozása

 
2.1         A "Tartalom szerkesztő" 

 
A tartalmi oldalak létrehozásához három terület adott: 

Kezdőlap: Itt a nyitó oldalt szerkeszthetjük.
Bal oldali menü oldalai: A honlapunk baloldalán elhelyezkedő menü elemeit és a hozzá tartozó oldalakat
szerkeszthetjük.
Felső menü oldalai: A felső menübe kerülő menüpontokat hozhatjuk itt létre. A felső menü honlapunkon
csak akkor fog megjelenni, ha az "Elrendezés testreszabása" pontban a felső menüt engedélyeztük (ennek
mikéntjéről a Súgó "Első Lépések" oldalán volt szó. 

Amikor honlapunkat elindítjuk csak a "Kezdőlap" kerül automatikusan létrehozásra. Ismerkedésként nyissuk meg a
Kezdőlapunkat úgy, hogy rákattintunk az oldal címére:  

  
 
Amennyiben semmilyen stílus beállítást nem tettünk eddig, ill. nem töltöttünk fel felső képet, logót, akkor a fenti
képhez  hasonló  oldal  jelenik  meg  számunkra.  Az  oldal  tetején  kék  szerkesztő  sáv  segítségével  bármikor

euPark - felhasználói leírás 4



■

■

■

visszatérhetünk a tartalom szerkesztéséhez, ehhez csak a "Szervező" gombot kell megnyomnunk.   
 
2.2         Új menüelem létrehozása  

Térjünk vissza a "Szervező" gombbal a "Taralom szerkesztése" adminisztrációs menüponthoz és keressük ki az "Új
menü elem" feliratot a felső menühöz tartozó részben, kattintsunk rá az egérrel és töltsük ki a megjelenő űrlapot:  

  
 
Kitölthető adatok:   

Az új oldal címe: Ezen a néven fog megjelenni a menüben, ez lesz az oldalcím is (a menü cím és az
oldalcím lehet különböző is, de erről majd később).
Az oldal tartalma néhány szóban: Pár szavas, egy-két mondatos leírás arról, hogy mit tartalmaz az oldal.
Kitöltése  nem kötelező,  de  több  előnye  is  van  ha  kitöltjük:  a  keresők  a  találatokat  az  itt  megadott
oldalcímmel és a megadott leírással jelenítheti meg, más oldalán a honlapnak címmel és leírással ellátott kis
hivatkozásokat tudunk létrehozni.
Kulcsszavak: Az oldal tartalmához kapcsolódó kulcsszavak, nem minden kereső veszi figyelembe, de
érdemes lehet kitölteni. 

A "Létrehozás" gomb lenyomásával létrejön az új oldal a felső menüben, hozzunk létre még pár oldalt hasonló
módon:  

  
 
A létrehozott oldalak később törölhetőek és a sorrendjük is megváltoztatható a jobb oldali oszlopban lévő "Töröl" és
"Áthelyez" gombok segítségével. Válasszuk ki az egyik oldalt (kattintsunk az oldal címére) és nézzük meg, hogyan
mutat most az oldalképünk: 

 
A  felső  kék  szerkesztő  sávban az  "Előnézet"  gomb lenyomásával  úgy  láthatjuk  honlapunkat,  ahogy majd  a
látogatóink  is  láthatják:  

  
 
Az előnézetben a bal  felső sarokban lévő kis  kék gombbal  válthatunk vissza szerkesztési  módban, ahonnan a
"Szervező" gomb lenyomásával  visszatérhetünk a tartalom szerkesztőhöz.

A felső menüben látszanak az újonnan létrehozott oldalak
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A baloldali menühöz hasonló módon hozhatunk létre új oldalakat, azzal a külöbséggel, hogy ott már több szintű
tartalom hozható létre: a létrehozott fő menüpontokhoz a jobb oldali sávban az "Új aloldal" gomb segítségével a
kiválasztott menühöz hozhatunk létre új oldalt.  

  
 
Most, hogy túljutottunk az oldalak létrehozásán a következő fejezetben szerkesszünk tartalmat az oldalakon belül.   

 
3           Oldaltartalom szerkesztése
  

A létrehozott oldakon szöveget, képeket, címsorokat, email-ben küldhető űrlapokat és egyéb tartalmi
elemeket vihetünk fel.  
 
Ebben a fejezetben egy egyszerű példán keresztül az alábbi szerkesztési feladatok ismerhetőek meg:   

Szöveg felvitele az oldalra
Címsor beillesztése
Tartalmi elemek sorrendjének módosítása
Kép beillesztése az oldalra
Szerkesztő elemek módosítása 

A szerkesztésre megnyitott oldalon a tartalom felvitele építőelemek segítségével valósul meg.  
 
Új elem a meglévő elemek alatt (mögött) lévő kék sáv "Új" gombjának segítségével vihető fel. Új elem felvitele során
először ki kell választani az elem típusát, azaz meg kell mondanunk, hogy szöveget, képet, címsort vagy egyebet
szeretnénk hozzáadni az oldalhoz.  
 
A típus kiválasztása után a típusra jellemző beállításokat, tartalmat tölthetjük ki, amely mentés után láthatóvá válik a
szerkesztett oldalon. 

 
Választható építőelemek: 

Válasszuk ki az elemtípust a rádiógomb segítségével, majd megjelenik a típusra jellemző szerkesztő ablak
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1.

2.

3.
4.

5.
6.

Szövegelem: szövegek, honlap- és oldalhivatkozások (linkek) felvitele,
Egyszerű táblázat elem: információk hozzáadása táblázatos megjelenítési formában kézi felvitellel vagy
Excel-ből vagy más honlapról másolva,
Címsor  elem:  egyedi  betűtípussal  létrehozott  címsor  feliratok,  szalagcímek  hozzáadása  különböző
stílusokban,
Kép: képek, fotók egyedi beillesztése az oldalra, automatikus átméretezéssel,
Kép galériából: korábban létrehozott képgaléria kiválasztott képének beillesztése,
Letölthető dokumentum: Hivatkozás korábban a honlaphoz felvitt dokumentumra az oldalon, így az oldal
látogatói a hivatkozásra kattintva letölthetik a dokumentumot.
Hír-/Tartalomgyűjtő:  Hivatkozások  gyűjtése  a  honlapra  felvitt  oldalakból  a  cím,  a  rővid  leírás  és
opcionálisan az oldalhoz rendelt kis kép megjelenítésével.
Oldalon belüli navigáció: Amennyiben a felvitt tartalmakat Címsor elemekkel tagoltuk, akkor lehetőséget
biztosít egy hosszabb oldal esetén az adott szakaszhoz való gyors navigációra.

 
3.1         Szöveg felvitele az oldalra  

Kezdjük a legegyszerűbb tartalmi elemmel, vigyünk fel egy szöveg az oldalra, ennek lépései:   
Nyissuk meg az oldalt szerkesztésre (A "Tartalom szerkesztése" menüben válasszuk ki az oldal címét az egér
bal gombjával).
A  megjelenő oldalon látszanak a  kék  szerkesztő  sávok,  az  oldal  alján  lévő kék  sávban az  "Új"  gomb
lenyomásával indítsuk el az új elem felvitelét.
Az elemlistából válasszuk a "Szöveg elem"-et, azaz kattintsunk rá az egérrel.
A megjelenő új ablakban a szövegbeviteli mezőben írjuk be a szöveget. A szöveg beviteléhez a szövegmező
feletti parancsikonokkal lehet a kiválasztott szövegrészletet kövéríteni, vagy aláhúzni, listákat létrehozni.
A szövegmező alatti "Igazítás" mezőben válasszuk ki a "Sorkizárt" igazítást.
Nyomjuk le a "Mentés" gombot a szövegszerkesztő ablak alján.

 
Ha  a  fenti  lépéseket  végigkövetjük,  akkor  megjelenik  az  oldalon  az  újonnan felvitt  szöveges  tartalom,  az  új
szövegblokk saját kék vezérlősávot kap, amelyben most már "Szerkeszt" és "Töröl" gombok jelennek meg. A
szövegelem természetesen az itt bemutatottnál sokkal több beállítási és szerkesztési lehetőséget ad, amelyről a
"Szöveg elem" Súgó oldalon olvashatók további részletek.  
 
Az oldalon most az alábbi látszik:
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3.2         Címsor beillesztése  

Ahhoz, hogy egy oldal felépítését megérthessük most példaszerűen további elemeket viszünk fel a már megnyitott
oldalra, az "Építőelemek" Súgó oldalon pedig az egyes építőelemek használatát majd részletesen is ismertetjük.  
 
Egy címsor elem felvitele is hasonló lépéseket kíván:   

Az oldal alján keressük ki az "Új" gombot, hogy új elemet vihessünk fel és az elemlistából válasszuk a
"Címsor elem"-et.
A megjelenő szerkesztő ablakban töltsük ki  a  "Címsor  szövege" szerkesztőmezőt,  majd nyomjuk le  a
"Mentés" gombot.

 
És a címsor felvitel folyamatának az eredménye:  

   
 
3.3         Tartalmi elemek sorrendjének módosítása  

Ha az utolsó pontban létrehozott címsor elemet a szöveg felé szeretnénk helyezni, akkor az alábbi egyszerű lépéseket
kell tennünk:   

A címsor feletti kék szerkesztő sávon nyomjuk le az "Áthelyez" gombot.
A gomb lenyomására a sáv mozgathatóvá válik, húzzuk a sávot a szöveg elem kék sávjára, amíg az zölddé
nem válik, ekkor az egér bal gombjának lenyomásával lerakhatóvá válik a sáv.
Ha mindent jól csináltunk, akkor a címsor elem most már a szöveg elem felett jelenik meg.

 

euPark - felhasználói leírás 8



■
■

■

3.4         Kép beillesztése az oldalra  
Ebben a gyors bemutatóban nem maradhat ki az egyszerű képbeillesztés sem, de az "Építőelemek" Sugó oldalról
kiindulva megismerhető az építőelem további lehetőségei is.  
 
Az oldalra JPG képek illeszthetőek be. Lépések: 

Válasszuk az utolsó kék sávon az "Új" gombot, majd válasszuk ki a "Kép elem"-et az elemlistából.
A  "Kép  feltöltése"  mező  mellett  található  "Tallóz"  gomb  lenyomásával  a  saját  számítógépünkről
kiválaszthatjuk a a beilleszteni kívánt képet.
Nyomjuk le a "Mentés" gombot a szerkesztő ablak alján.
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3.5         Szerkesztő elemek módosítása  

Azt már korábban láttuk, hogy a szerkesztő elemek sorrendje a kék sávon lévő "Áthelyez" gomb segítségével
gyorsan módosítható. Azonban nem csak az elemek sorrendjének módosítására, hanem ez egyes elemek tartalmának
módosítására is szükség lehet (pl. címsor szövegének javítása, szöveg elem szerkesztése, stb.). A módosításra,
javításra ill. a tulajdonságok megváltoztatására az elemek feletti "Szerkeszt" gomb szolgál".  
 
Képzeljük el az alábbi módosítási feladatot: szeretnénk, ha a beillesztett kép nem az oldal alján és nem középen,
hanem a felette lévő szöveg bal oldalán jelenne meg.  
 
Ehhez az alábbi lépéseket kell tennünk: 

Mozgassuk a kép elemet a szöveg felé: a kép elem feletti "Áthelyez" gomb segítségével húzzuk a szöveg
elem felé, ahogy ezt korábban a címsor elemmel már begyakoroltuk.
Ettől persze még továbbra is középen és nem a szöveg mellett jelenik meg a kép, ehhez most nyomjuk le a
"Szerkeszt" gombot a kép feletti kék sávon: hatására megjelenik a szerkesztő ablak, amely az új elem
felvitelekor is látható volt.
Keressük meg az ablakban a "Kép / animáció beillesztési beállításai" felirat alatti mezőket.
A "Beillesztés" mezőben jelöljük be a "Bekezdésen belül" melletti kis jelölő négyzetet, az "Igazítás" mezőben
pedig válasszuk ki a "Bal" értéket.
Nyomjuk le a "Mentés" gombot az ablak alján.

És az eredmény: az oldal alján megjelenik a kép
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A következő fejezetben, az "Építőelemek" Súgó oldalon a felhasználható építőelemek részletes lehetőségeivel,
tulajdonságaival  ismerkedhetünk meg.   

 
4           Építőelemek
 
 
4.1         Szövegelem  

Az  elem  segítségével  szöveg  vihető  fel  az  oldalra,  amely  stílusa  kiválasztható,  tartalmazhat
hiperlinkeket  és  néhány  alapvető  formázási  funkció  is  használható. 

Alapok
Hivatkozások, hiperlinkek hozzáadása
Stílusok és térköz
Formázott szövegek bemásolása (pl. Word)

 

4.1.1       Alapok  
A  szöveg  felvitelére  a  legnagyobb  mező  kitöltésével  4.  van  lehetőség.  A  szöveg  bevitele  közben  a
szövegszerkesztőkből megszokott néhány alapvető formázási lehetőség is választható (a szövegrészlet kiválasztásával,
amelyet formázni szeretnénk) - majd a megfelelő szerkesztési parancsikon lenyomásával 1.):   

Betű jellege: kövér, dőlt vagy aláhúzott szövegrészlet előállítása,
Felső és alsó index,
Szöveg színe,
Szövegháttér színe,
Felsorolások. 

4.1.2       Hivatkozások, hiperlinkek hozzáadása  
Ugyancsak a szövegmezőben, a kijelölt szövegrészletet más oldalra mutató hivatkozássá alakíthatjuk az alábbi
lépésekkel:   

Szövegrészlet kiválasztása,
A szövegmező mellet baloldalt 3. válasszuk a "Belső hivatkozás" gombot ha honlapunk valamelyik oldalára
kívánunk  hivatkozást  beszúrni,  egyéb  esetben  írjuk  be  a  gomb  feletti  mezőbe  a  teljes  címet  (pl.
http://www.eusan.hu ).

A módosítás hatására a kép a korábban elkészült szöveg mellé kerül

A szöveg elem szerkesztő ablaka
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Ha honlapunk egy oldalára kívánunk hivatkozást  hozzáadni,  akkor  használjuk a "Belső hivatkozás"
gombot, a felnyíló ablakban válasszuk ki a hivatkozni kívánt oldalt*.
Ne felejtsük el az oldal kiválasztása, vagy beírása után a "Hozzáad" feliratú gombot lenyomni. 

A hozzáadott hivatkozás bármikor törölhető a szövegrészlet kiválasztásával és a "Töröl" gomb lenyomásával (a
hivatkozás mezője alatt).    

4.1.3       Stílusok és térköz  
A legtöbb tartalmi elem esetében a beillesztés mikéntjére jellemző beállítás is végezhető. Az egyes elemekhez stílus
rendelhető, amely szöveg elem esetén befolyásolhatja hogy a beírt szöveg milyen betűtípussal, mérettel (vagy egyéb
vizuális jellemzővel) kerül beillesztésre az oldalra. Ez a "Honlap stílus testreszabásánál" módosítható is.  
 
Ugyancsak beillesztési tulajdonság, hogy az elem körül hol kerül térköz kihagyásra: nincs, alul, alatta és felette vagy
csak felette. Alapértelmezésként az elemek alatt kerül térköz beillesztésre, így az egymás után felvitt elemek nem
érnek össze, esztétikus elrendezést mutatnak.    

4.1.4       Formázott szövegek bemásolása (pl. Word)  
Sokszor már rendelkezésre áll  a honlapra felvitelre váró tartalom valamilyen más formában (esetleg a korábbi
honlapról átvett tartalom, Word dokumentum).  
 
Ilyenkor az eredeti  forrásból  a  szokásos vágólap funkciókkal  kimásolható (Ctrl-C)  és a Szöveg {4.}  területre
bemásolható a szöveg. Ebben az esetben az eredeti formázásból is megmaradhatnak elemek, de ez nem mindig
kívánatos, vagy nem működőképes.  
 
Ha a formázott szöveg átmásolása miatt nem jelenik meg a szöveg, vagy nem szépen jelenik meg, akkor használjuk a
„Tiszta másolás/beillesztés” funkciót, amely az ablak bal oldalán található {2.}. A forrás szöveget ilyenkor nem a
nagy mezőbe,  hanem először  ide kell  bemásolni,  innen fűzhető hozzá a  szövegmezőhöz a  "Hozzáad"  gomb
lenyomásával.  
 
A rendszer nem minden esetben képes felhasználni a más forrásból származó szövegeket, de gyakran
használható!  A  formázott  szöveg  nem "tiszta"  másolása  "szétnyomhatja",  tönkreteheti  az  oldal
elrendezését  és  stílusát!   

 
4.2         Kép elem  

Kép beszúrása automatikus átméretezéssel, kijelölés hivatkozásként, szöveg kép mellé folyatása   
Alapok - kép kiválasztása
Általános beillesztési tulajdonságok
Hivatkozás hozzárendelése a képhez
Beillesztés más méretben
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4.2.1       Alapok - kép kiválasztása  
Ahhoz, hogy az oldalra képet tudjunk beszúrni a képnek JPG formátumban elérhetőnek kell lennie a saját gépen. A
"Kép feltöltése" mezőben {1.} a "Tallóz" gomb lenyomásával kiválasztható a forrás kép a saját számítógépről, az
ablak "Mentés"-sel történő lezárásakor ez feltöltődik a honlaphoz (tehát ezután már a saját gépen nem kötelező,
hogy megtartsuk az eredeti képet).  
 
A  képhez  felirat  rendelhető  {2.}  a  "Képcím  megjelenítése"  felirat  meletti  négyzet  bejelölésével  és  a
"Megjelenítendő  név"  mező  kitöltésével.    

4.2.2       Általános beillesztési tulajdonságok  
A mezők segítéségével {3.} eldönthetjük, hogy hogyan kerüljön a kép beillesztésre:   

Bekezdésen belül: a négyzet bejelölésével a soronkövetkező elem (általában szöveg) a beillesztett kép
mellé folyik, alapértelmezésként ez nincs kijelölve, így a kép saját sorában jelenik meg.
Igazítás: bal és jobb oldal ha a szöveget szeretnénk a kép mellé folyatni, alapértelmezésként az oldalon
vizszintesen középre rendezetten jelenik meg.
Stílus és térköz: a kép alatt, felett hagyjon-e ki a rendszer helyet ill. milyen legyen a megjelenítési stílus. 

4.2.3       Hivatkozás hozzárendelése a képhez  
Lehetőség van arra, hogy a beillesztett képre a látogatók rányomva egy új oldalra navigálhatnak. Ezt úgy lehet elérni,
hogy az "Oldalhivatkozás" {4.} mezőt kitöltjük:   

Ha a honlapunk egy oldalára szeretnénk hivatkozni, akkor a "Belső hivatkozás"  gomb lenyomásával
felnyíló ablakból kiválaszthatjuk a megfelelő oldalt.
Külső honlapra annak teljes címének beírásával hivatkozhatunk (pl. http://www.eusan.hu).

Kép beillesztése - beállítások ablak
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4.2.4       Beillesztés más méretben  
A kép alapértelmezésben eredeti méretében kerül beillesztésre. Amennyiben a kép nem férne el az oldalon (túl nagy a
feltöltött kép szélessége), akkor a rendszer automatikusan leméretezi a képet az oldal szélességére.  
 
Az automatikus leméretezés mellett mi is dönthetünk úgy, hogy a kép eredeti méretétől eltérő méretben (kisebb
méretben) illesztjük be a képet, ami pl. bal vagy jobb oldali szöveg mellé helyezésnél jól jöhet (kisebb kép mellé több
szöveg fér el). Ilyenkor a "Beillesztési szélesség" ill. "Beillesztési magasság" mezők használhatóak {5.}.  
 
Ha csak a szélességet, vagy csak a magasságot adjuk meg, akkor a másik méretet arányosan választja ki a rendszer.   

 
4.3         Egyszerű táblázat  

Táblázatok létrehozására vagy más forrásból való másolására alkalmas elem az "Egyszerű Táblázat
Elem".  
 
A táblázat adatainak megadására, szerkesztésére két módszer is alkalmazható: 

Másolás máshonnan: másolhatunk táblázatot weboldalról, excelből és worldből is a szokásos vágólap
funkciók használatával. Jelöljük ki az egér segítségével a táblázatot, majd nyomjuk le a Ctrl-C-t. Lépjünk
vissza a táblázatszerkesztő ablakhoz és pozicionáljuk az egeret a táblázat adata részhez és nyomjuk le a Ctrl-
V-t. A rendszer nem minden esetben képes feldolgozni az így átvett adatokat, de gyakran használható. Ha a
másolással nem a kívánt eredmény látszik, akkor használjuk a "Soronkénti megadás" módot.
Soronkénti megadás: Az adatokat megadjuk táblázatsoronként az oldal alján kiválasztott elválasztójelet
használva (ami lehet ; és | jel). 

A cellák nem vonhatóak össze. 

A felnyíló ablakban faszerűen látjuk az oldalainkat, a "Felső menü" és a "Baloldali menü" alatt találjuk meg azokat. A fa elemeit a '+' jel

segítségével nyithatjuk le.
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A táblázatok megjelenését a "Beillesztés" fül alatti beállítások befolyásolják.  
 
A szokásos beállításokon túl (stílus, helyköz) az alábbi lehetőségek adottak:   

A táblázat igazítása: az oldalon belül jobbra, középre, balra, vagy pedig úgy, hogy a rendelkezésre álló
teljes szélességet kitöltse (sorkizárt).
Adatok igazítása: az egyes oszlopokban megjelenített adatok rendezése a cellán belül.
Fejléc: A táblázat első sorának fejlécként történő megjelenítése (pl. eltérő színnel vagy betűtípussal, a
kiválasztott stílustól függően).
Függőleges és/vagy Vizszintes elválasztó vonalak beszúrása: a sorok ill. oszlopok közötti vizuális
elválasztó elem beszúrása.
Váltakozó sorok: a páros és páratlan sorok megjelenítése pl. különböző háttérszínezéssel.

Táblázat adatainak megadása, a képernyőmentésen példa látható a soronkénti megadásra.
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4.3.1       Szerkesztési lehetőségek a bemásolt táblázatok esetében  
A más forrásból másolt táblázatok esetében az adatok cellaszerűen módosíthatóak, a táblázat sorai, oszlopai egy
mozdulattal törölhetőek, új oszlop vagy sor adható a táblázathoz. Ha az egérrel egy szövegrészlethez (cellához)
pozicionálunk, akkor megjelennek a cella körül a szerkesztést segítő vezérlőgombok.  
 
Egy cella kiválasztásakor az alábbi vezérlőelemek állnak a rendelkezésre:   

Balra ill. jobbra mutató háromszög: a cella felett látható, lenyomására a kiválasztott cella mellett új oszlop
kerül beszúrásra a cella ball vagy jobb oldalán.
Lefelé ill. felfelé mutató háromszög: a cella mellett látható, hatására új sor szúrható be az aktuális cella felett
vagy alatt.
Körbe írt X jel: a cella felett található hatására az aktuális oszlop, a cella melletti hatására az aktuális sor
törölhető a táblázatból.

 
4.4         Egyszerű táblázat - bonyolult feladatokra  

Összetettebb  táblázatok  is  készíthetőek  cellák  összevonásával,  egyedi  oszlopigazítással.  Erre
ugyancsak  alkalmas  az  "Egyszerű  táblázat"  elem.  Tudjon  meg  többet  itt.  
 
Sokszor szükséges olyan táblázat létrehozása, amely pl. oszloponként különböző adat igazítást igényel, vagy cellák
összevonására van lehetőség: 

Oszloponkénti adatigazítás
Cellaegyesítés - más alkalmazással
Cellaegyesítés - soronkénti megadással 

4.4.1       Oszloponkénti adatigazítás 

 
A  táblázat  beállításainál  a  "Beillesztés"  fülön  található  az  "Egyedi  oszlopigazítás  mező".  Ebbe  a  mezőbe
oszloponként felsorolhatjuk a kívánt igazítást vesszővel elválasztva. Az igazítás megadásához az alábbi kulcsszavakat
kell használni:   

left: igazítás balra,
center: igazítás középre,
right: igazítás jobbra. 

Példa: Amennyiben készítünk egy háromoszlopos táblázatot és azt szeretnénk, hogy az első oszlop adatai balra, a
második középre, a harmadik pedig jobbra igazodjon adjuk meg a következő listát: left,center,right.  
 
Tipp:  Ha  a  táblázatot  pl.  weboldalról  importáltuk  és  már  ott  be  van  állítva  az  egyes  cellák  igazítása,  akkor
kiválaszthajuk az "Importált oszlopigazítás" melletti jelölőnégyzetet, ilyenkor a forrásnál beállított igazítás kerül

A beállításoknak és a kiválasztott stílusnak megfelelő eredmény. (Nyilván az Ön honlapján az alapstílus teljesen más megjelenést biztosíthat

táblázatainak)
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beállításra minden egyes cella esetében. (Sajnos Excelből nem veszi át az igazítást).    

4.4.2       Cellaegyesítés - más alkalmazással  
Legegyszerűbb módja a cellaegyesítést tartalmazó táblázat létrehozására, ha ezt valahonnan importáljuk (pl. Excel).
Az alkalmazásban elkészített táblázat cellaegyesítései jó eséllyel importálhatóak. 

 

4.4.3       Cellaegyesítés - soronkénti megadással  
Amikor a táblázat elemeit nem másolással, hanem az ún. soronkénti megadással hozzuk létre, akkor is lehetőség van
a cellák egyesítésére vezérlőkódok használatával.  
 
A soronkénti megadásnál a cellaérték előtt #oszlopszélesség#sormagasság vezérlőkóddal indítható az egyesítés,
azonban az egyesítésben résztvevő cellákat is fel kell sorolni, értékük helyett a #- kóddal.  
 
Legegyszerűbben egy példán keresztül érthető meg ennek a működése, használjuk fel az előző fejezet táblázatát:    
 
Nézzük soronként:   

Első sor: Az első cellában a #3 azt jelenti, hogy a cella 3 cella széles lesz, utána két cellában jelöljük a helyét
a cellának a #- kóddal. A #3 kód egyenértékű a #3#1 kóddal, azaz a cella 3 széles és egy magas, azonban
ha a cella magasság 1 azt nem kell kiírni.
Második sor: Az első cellában a #1#2 jel0li, hogy a cella 1 cella széles, de 2 cella magas, ezért az alatta lévő
sorban jellni kell a cella egyesítésben történő részvételt a #- kóddal. A második cellában a #2 jelöli, hogy a
cella két oszlop széles, a következő cellában #- jelöli, hogy a cella együtt van az előző cellával.

 
4.5         Oldalon belüli navigáció  

Az oldalon felvitt címsorok gyűjtésével a hosszú oldalak is átláthatóvá válnak a látogatók számára. Az
"Oldalon belüli bavigáció" a kiválasztott stílusú címsorokat gyűjti és biztosítja az oldalon belüli ugrás
lehetőségét.  
 
Az elem csak a gyűjtendő címsor stílusát engedi kiválasztani.  

Excelben létrehozzuk az adatokat

És a bemásolt adatok megjelenítése megfelel az eredeti egyesítésnek
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4.6         Hír-, Tartalomgyűjtő  

Speciális navigációs elem, amely segítségével a látogatókat új oldalakra vezetheti, adott szinten lévő
oldalakat lapozásos technikával listázhatja.   

Általános információk
Beállítási részletek
Egy oldalra mutató hivatkozás
Hivatkozás több oldalra 

4.6.1       Általános információk  
Az oldalak létrehozásánál, ill. később az "Oldal adatai"-nál megadható az oldalakhoz tartozó rövid leírás és képanyag
is.  Amellett,  hogy  ezek  az  adatok  az  internetes  keresők  felé  további  információkat  bizotosítanak,  látványos
hivatkozások  beszúrását  is  könnyedén  lehetővé  teszik.
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Tartalomhivatkozás kétféle módon szúrható be:   

Konkrét oldalra mutató hivatkozás, azaz egy darab hivatkozás jelenik meg.
Teljes  oldalcsoportot  felsoroló  listaként,  azaz  pl.  az  oldalmenü  összes  aloldalát  megjelenítő
hivatkozásként. 

4.6.2       Beállítási részletek 

 

4.6.3       Egy oldalra mutató hivatkozás  
Egy oldalra mutató hivatkozás létrehozásának menete:   

Válasszuk ki az oldalt amelyre hivatkozni akarunk {1.} a legördülő listából.
Az általános beillesztési tulajdonságok segítségével {3.} választható, hogy az oldalhoz rendelt kis kép (oldal
ikon) megjelenjen-e a hivatkozás mellett, milyen legyen a megjelenés stílusa, stb. (Hogyan rendelhető kis
kép az oldalhoz? - infok az "Oldal adatai"-nál). 

4.6.4       Hivatkozás több oldalra 
Válasszuk ki azt a menüpontot {1.}, amely alatt lévő oldalakat szeretnénk a listában látni.
Jelöljük be a Mappa választógombot {2.} és válasszuk ki, hogy egy- vagy kétoszlopos elrendezésben
szeretnénk látni a hivatkozásokat.
Az oldalgyűjtés módját választhatjuk a következő beállításokkal  {4.}:  maximum hány oldalhivatkozás
jelenjen  meg  egyszerre,  engedélyezzük-e,  hogy  a  látogató  továbblapozhasson,  ha  több  oldal  van  a

Az építőelemmel látványos hivatkozások szúrhatóak be, megjelenik az oldalcím, rövid leírás
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kiválasztott menü alatt, mint amennyinek a megjelenítését engedélyeztük.
 
4.7         Az Oldal adatai  

A létrehozott oldalaknak címe, rövid leírása, hozzárendelt kis képe és számtalan más tulajdonsága
lehet, amely létrehozás után is módosítható.   

Szerkesztő ablak beállításai
Általános adatok
A tartalom adatai 

Ha megnyitunk egy oldalt szerkesztésre, nem csak az oldalon elhelyezett tartalmat módosíthatjuk, hanem az oldal
általános tulajdonságait is. Ehhez az oldal tetején lévő kék szerkesztési sávban az "Oldal adatai" gombot kell
lenyomnunk.  

    

4.7.1       Szerkesztő ablak beállításai 

 

4.7.2       Általános adatok  
Az alábbi oldalbeállítási lehetőségeket biztosítja:   

Oldalcím: Az oldal címe, ami megjelenik a böngésző ablak tetején, ezen a címen jelenítik meg a keresők
találatként, a "Tartalom szerkesztő"-ben ezen a címen látjuk, a menüben ezen a címen jelenik meg (ha a
következő mező, a "Menücím" nincs kitöltve).
Menücím:  Amennyiben kitöltjük, akkor a menükben (baloldali  és felső menü) nem az "Oldalcím"-ben
megadott név, hanem a "Menücím"-ben itt megadott név fog megjelenni.
Elrejtés a menükben: A jelölőnégyzet kiválasztásával az adott oldal nem kerül a menülistába, a látogatók
közvetlenül a menüből nem érhetik el az oldalt.
Kép az oldal tetején: Bár az "Elrendezés Testreszabása" menüpontban feltölthetünk képet, amely minden
oldal tetején megjelenik, itt lehetőség van arra, hogy az adott oldalhoz egyedi kép jelenjen meg az oldal
tetején. Ehhez válasszuk a "Tallóz" gombot és a saját gép mappáiból az oldal tetejére szánt képet (JPG
formátumú) jelöljük ki. 

Bármilyen módosítás amit itt végzünk csak az adott oldalra (amelyet megnyitva megnyomtuk az "Oldal adatai"
gombot a legfelső kék szerkesztési sáv jobb oldalán) vonatkozik és csak a szerkesztő ablak alján lévő "Mentés"
gomb lenyomása után kerül alkalmazásra.
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4.7.3       A tartalom adatai  
A módosításokat a "Tartalom adatai" fül kiválasztásával végezhetjük el. Az itt beállított információk egyrészt az
internetes keresők számára nyújtanak többlet információkat, másrészt jól használható a speciális hivatkozások
beszúrásához (ld. "Hír- / tartalomgyűjtő elem"):   

A tartalom kivonata: Pár szavas, egy-két mondatos leírás arról, hogy milyen információkat tartalmaz ez az
oldal.
Képanyag:  A "Tallóz"  gomb segítségével  a saját  gépről  tölthető fel  egy kép,  amely jellemzi  az oldal
tartalmát, a "Hír- / tartalomgyűjtő elem" pedig kis méretben meg is jeleníti azt az oldal címe és rövid leírása
mellett, amennyiben ezt beállítjuk.
Kivonat beszúrása: Jelöljük be a négyzetet, amennyiben szeretnénk, hogy az oldal tetején automatikusan
beszúrásra kerüljön címsorként a beállított "Oldalcím", alatta pedig szövegként "A tartalom kivonata".
Kulcsszavak: Az oldal tartalmához kapcsolódó kulcsszavak, amelyek az internetes keresők számára biztosít
utalást az oldal tartalmával kapcsolatosan. Nem minden kereső veszi figyelembe.

 
5           Letölthető dokumentumok
  

A látogatók számára letölthető dokumentumok felvitele, letöltési link (hivatkozás) biztosítása bármely
tartalmi oldalon.  
 
Letölthető dokumentumokat először a dokumentumtárba kell helyeznünk a saját gépről a honlap adminisztráció
baloldali menüjének "Letölthető dokumentumok" pontja alatt.  

  
 
Lépések:   

Nyomjuk le az "Új Dokumentum" gombot.
A megjelenő űrlapon töltsük ki a dokumentum címét, opcionálisan adjunk meg kulcsszavakat.
A "Dokumentum" mező alatti "Hozzáadás" gomb lenyomására felnyílik egy ablak, amelyben a "Tallózás"
gomb segítségével a saját gépről kiválasztható a dokumentum (Word .doc, Excel .xls ill.  bármi, amit a
látogatók felé letölthetővé akarunk tenni), utána nyomjuk le a "Feltöltés" gombot, az űrlapon pedig a
"Létrehozás" gombot.
A folyamat végén a feltöltött dokumentum az általunk megadott címmel megjelenik a dokumentum listában. 

Az így feltöltött dokumentumot most már bármely oldalon letölthetővé tehetjük a látogatük számára:   
Válasszuk ki a "Tartalom szerkesztése" menüpontot baloldalon és válasszuk ki szerkesztésre azt az oldalt,
amelyen a dokumentumot letöltésre kínáljuk (az oldalcímre történő egérkattintással).
Vigyünk fel új szerkesztési elemet: a legalsó kék szerkesztő sávban kattintsunk az "Új" gombra, majd az
elemlistából válasszuk a "Letölthető dokumentum" elemet.
A megjelenő ablakban a felső legördülő listából válasszuk ki a dokumentumot és nyomjuk le a "Mentés"
gombot.
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A folyamat hatására megjelenik az oldalon egy link a dokumentumnak megadott címmel, amelyre kattintva a
látogatók letölthetik a dokumentumot. 

A dokumentumtárba helyezett dokumentumok bármely oldalon (akár több oldalon is) elhelyezhetőek letöltésre.   
 
6           Képgaléria
  

Sokszor előfordul, hogy a honlap egy oldalához több kép is felhasználható, ilyenkor jön jól a Képgaléria használata.   
Új képgaléria létrehozása
Képtár hivatkozás beszúrása az oldalra

 
6.1         Új képgaléria létrehozása 

 
A létrehozott képtár megnyitásával (a képtár oldalcímére történő egérkattintással) egyenként feltölthetjük a képeket.
A tartalmi oldalakhoz hasonló módon elemeket vihetünk fel az oldalra, méghozzá speciális képelemeket, amelyekbe
betölthetjük egyenként a képeket.  

  
 
A képtárat előnézeti módba váltva láthatjuk úgy, ahogy látogatóink is fogják.     

 
6.2         Képtár hivatkozás beszúrása az oldalra  

A képtár első képét kis (vagy akár eredeti) méretben beilleszthetjük oldalunkra, amelyre ha a látogató rákattint
azonnal megnyílik egy új ablakban a teljes képtár.
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Ehhez meg kell nyitnunk egy oldalt szerkesztéshez ("Tartalom szerkesztő"-ből kiválasztjuk az oldal címét), majd egy új
szerkesztési elemet kell felvinnünk: "Kép galériából".  

  
 
A beállítási lehetőségek ugyanazok mint kép beillszetésekor (ld. "Kép elem"), azonban itt az ablak tetején a legördülő
listából a képgaléria választható ki, amely első képét beilleszthetjük. Mivel a képgalériába általában nagyobb méretű
képek kerülnek feltöltésre, ezért itt érdemes lehet (főleg ha szöveg mellé szeretnénk illeszteni a képet) a "Beillesztési
szélesség"-et korlátozni (értéke kb. 200 és 650 között, ami képernyő pixelszélességet jelent).
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7           Űrlapok
  

A látogatókkal történő interaktív kapcsolattartás egy jó eszköze a honlapon kitölthető űrlapok.  
 
Az űrlapok használatával célzottan kérhetünk információkat a látogatóktól, az űrlapon kitöltött adatokat email-ben
kapjuk meg táblázatos formában, amelyben látszik, hogy melyik mezőre milyen adatok kerültek beírásra.  
 
Ahhoz, hogy űrlapot tudjunk biztosítani a látogatók felé az alábbi lépéseket kell megtenni: 

Válasszuk ki és nyissuk meg a honlapunk azon oldalát, amelyre az űrlapot kívánjuk elhelyezni.
Vigyünk fel az oldalon új elemet (az oldal kék szerkesztő sávjában lévő "Új" gomb segítségével) és válasszuk
az "Űrlap" elemet. A megjelenő dialógus ablakban kitöltjük a legfontosabb beállításokat (ld. lent) és mentjük.
Az űrlap mezőket a létrejött űrlap elemen belül elhelyezkedő kék szerkesztő sáv "Új" gombjával vihetünk fel.

 
7.1         Űrlapkészítés példán keresztül  

Készítsünk az "Elérhetőségek" oldalon egy űrlapot, ahol a látogatók felvehetik a kapcsolatot a céggel. Szeretnénk ha a
látogató az alábbi adatokat adná meg: 

Név,
Telefonos elérhetőség,
Email elérhetőség,
Mely szolgáltatás érdekli: A, B vagy C szolgáltatás,
Szabad szöveges terület, ahol saját szavaival is leírhatja, hogy miről érdeklődik. 

Ha a látogató lenyomja a "Küldés" gombot az űrlapon, akkor jelenjen meg számára egy oldal, amelyen megköszönjük,
hogy érdeklődik a cég szolgáltatásai iránt, ill. később akár egyéb információkat is felvihet rajta.   

 
7.2         Első lépés: a befoglaló űrlapelem létrehozása  

Válasszuk ki a baloldali menüből a "Tartalom szerkesztése" pontot és válasszuk ki a korábbi példákban létrehozott
"Elérhetőségek" oldalt szerkesztésre a felső menü oldalai között. Vigyünk fel az oldalon új elemet (az oldal kék
szerkesztő sávjában lévő "Új" gomb segítségével) és válasszuk az "Űrlap" elemet.    
 
A megjelenő ablakban az alábbi adatok tölthetőek ki: 

Gomb felirata: Az űrlap adatait a látogatók az űrlap alján lévő gomb lenyomásával küldhetik meg. Itt
megadhatjuk, hogy mi legyen a gomb felirata (pl. "Küldés", vagy "Mehet", stb.).
Sikeres feldolgozás: Beállíthatunk egy oldalt, ami akkor jelenik meg a látogatók felé, ha az űrlapon minden
kötelező adatot kitöltött és az űrlap kiküldése sikeres. Ehhez majd a későbbiekben létrehozunk egy oldalt,
most még nem foglalkozunk ezzel.
Email cím: Az "Email" fülre kattintva további adatokat kell megadnunk. Az itt megadott email címre fognak
az űrlapon kitöltött adatok beérkezni, tehát ehhez adjuk meg saját email címünket.
Küldő  cím,  Email  tárgya:  Az  űrlap  adatait  tartalmazó  email  az  itt  megadott  küldő  címmel  (itt  is
megadhatjuk saját email címünket) és tárggyal fog megérkezni. Ha honlapunkon több űralpot is elhelyezünk,
akkor különböző tárgyakat állíthatunk be az emailekhez, így már a levelezőnkben rögtön látni fogjuk, hogy
milyen űrlapra érkezett adat. 

Ha a beállításokat befejeztük és lenyomjuk a "Mentés" gombot, akkor megjelenik az oldalon (ábra 3. része) az üres
űrlap, amelynek saját kék szerkesztő sávja van, amely "Új" gombjával űrlap mezőt és szöveges elemet is felvihetünk.   

 
7.3         Második lépés: űrlap mezők hozzáadása  

Űrlap mezőket a létrehozott űrlap elemen belül lévő kék szerkesztő sávban lévő "Új" gombbal hozható létre, a felnyíló
ablakban válasszuk az "Űrlap mező" elemet. 

A kész űrlap mező
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A felnyíló ablakban kitöltendő adatok: 

Mező neve: Az űrlapra az itt megadott felirattal kerül fel az új mező, kitöltése kötelező.
Mező leírása: A mező adattartalmára vonatkozó rövid leírás, ami a látogatók felé is megjelenik. Kitöltése
nem kötelező, de segítheti a látogatót az űrlap kitöltésében.
Kötelezően kitöltendő: Jelöljük be ha a mezőt mindenképpen ki akarjuk töltetni a látogatóval. A mező
mellett "*" jelenik meg és az űrlapot a mező kitöltése nélkül nem fogja tudni elküldeni a látogató.
Mező típusa: Többféle formában kérhetünk adatot a látogatótól,  a legegyszerűbb az alapértelmezett
"Szöveges mező", a többiről a következő bekezdésben szólunk részletesen.
Értéklista: A "Lista" és "Rádiogomb" típusú mezők esetében a látogató előre adott értékekből választhat,
amelyet itt adhatunk meg. Egy-egy választható értéket külön sorban kell megadni.
Külön sorban: Ha az űrlapnál olyan megjelenítési módot választottunk, hogy két mező egy sorba kerüljön,
az itt található jelölőnégyzet segítségével az adott űrlap mezőt külön sorban, egymagában szerepeltethetjük.
Gombok száma egy sorban: "Rádiogomb" típusú mező esetén minden választható érték megjelenik. Az itt
beállított számértékkel azt befolyásolhatjuk egy sorban hány választható érték jelenjen meg. Ha nem adunk
meg itt semmit, akkor a választható értékek mind külön sorban jelennek meg. 

Mező típusok: 
Szöveges mező: Egy soros szabad szöveges beviteli lehetőség.
Jelszó mező: Mint egy "Szöveges mező", de a látogató által beírt szöveg helyett csak "*"-ok jelennek meg a
bevitel során.
Rádiogomb: Rögzített értékkészlet választási lehetősége, amelyből egyszerre csak egyet választhat a
látogató, az értékek nyomógombként jelennek meg.
Lista: Rögzített értékkészlet választási lehetősége, amelyből egyszerre csak egyet választhat a látogató, az
értékek egy legördülő listából választhatóak.
Többsoros szövegmező: Hosszú szöveges beviteli lehetőség. 

Folytassuk az űrlap létrehozását a további mezők felvitelével:
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Vigyük fel a "Telefonszám" és "Email cím" mezőket egyszerű "Szöveges mező"-ként, tegyük kötelezővé a
kitöltésüket.
Vigyük fel a "Mely szolgáltatás érdekli" mezőt mint "Rádigomb mező", töltsük ki az értéklistát (ld. lenti ábra).
Vigyük fel a szabad mezőt, mint "Többsoros szövegmező".

 
7.4         A kész űrlap ellenőrzése 

 
Töltsük ki a mezőket és ellenőrizzük, hogy a kitöltött adatok hogyan érkeznek meg az email címünkre. Ha valamely
kötelezően kitöltendő adatot nem adunk meg, akkor azt piros kerettel jelöli meg a rendszer. 

Rádiogomb típusú mező felvitele: értéklista kitöltése

Az elkészült űrlap
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7.5         A "Sikeres küldés" visszajelzése  

Ahhoz, hogy az űrlap sikeres beküldése után ne maradjon a látogató a kitöltött űrlapon egy-két beállítást még meg
kell tenni:   

A "Tartalomszerkesztő"-ben hozzunk létre egy-egy oldalt (akár a bal, akár a felső menüben) a "Sikeres
küldés" és a "Hiba a küldés során" információ megjelenítésére..
Nyissuk meg a létrehozott oldalakat szerkesztésre és töltsük fel tartalommal (pl. "Köszönjük, hogy felvette
velünk a kapcsolatot, hamarosan jelentkezünk". stb.).
Fontos: Ezeket az oldalakat el kell rejteni a látogatók elöl, hiszen csak az űrlap sikeres kitöltésénél (vagy
sikertelen küldés) esetén kerülhetnek ide. Ehhez az oldal szerkesztésénél a legfelső kék szerkesztő sávon
használjuk az "Oldal adatai" gombot, amelyre az felnyílik egy beállító ablak. A beállító ablakban jelöljük be az
"Elrejtés a menükben" négyzetet.
Térjünk vissza arra az oldalra, amelyen az űrlapot készítettük és az űrlap kék szerkesztő sávjában válasszuk a
"Sikeres feldolgozás" melletti "Belső hivatkozás" gombot és válasszuk ki a sikert jelző oldalt. Járjunk el
hasonlóan a "Hibás feldolgozás" sorában is majd nyomjuk le a "Mentés" gombot. 

Ha ezeket a lépéseket végigkövettük, akkor a látogató az űrlap sikeres beküldése esetén az általunk létrehozott
oldalra irányítódik át, amelyre bármilyen információt felvihetünk. 

A kötelező mezők kitöltésére piros kerettel figyelmeztet a rendszer
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