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1. Ogólne zasady działania systemu Edito. 
 

System umożliwia zarządzanie trzema głównymi obszarami projektu: 

 Zarządzanie treścią (informacje, zdjęcia, pliki) 

 Zarządzanie strukturą (uruchamiania nowych stron) 

 Zarządzanie układem (zmiana układu strony głównej oraz poszczególnych podstron). 
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2. Logowanie do systemu 
 

Logowanie do systemu odbywa się poprzez wpisanie na końcu adresu nazwy Admin, na przykład: 

http://adres_projektu/Admin/ 

Następnie należy podać swój login oraz hasło. 

3. Administracja / konta użytkowników (zarządzanie użytkownikami) 
Zarządzanie użytkownikami to zbiór funkcjonalności przy pomocy których możemy dodać nowych pracowników 

do projektu, przypisać ich do odpowiedniego działu w firmie, uzupełnić dane o nich (np. stanowisko, nr telefonu) 

oraz zdefiniować odpowiednie uprawnienia. 

3.1. Jak dodać nowego użytkownika do projektu? 

W tym celu klikamy w panelu na administracja / konta użytkowników. Następnie zobaczymy listę  

 

Rysunek 1. Lista użytkowników projektu. 

Dodając nowego użytkownika należy uzupełnić formularz składający się z trzech zakładek: ustawienia konta, 

dane kontaktowe, uprawnienia. 

3.2. Zarządzanie uprawnieniami 

Panel administracyjny pozwala na definiowanie różnych uprawnień dla każdego redaktora. Na przykład jeden 

redaktor może mieć uprawnienie do dodawania informacji, a inny do publikowania tych informacji. 

Uprawnienia możemy dodawać indywidualnie dla każdego nowo tworzonego konta. Istnieje również możliwość 

stworzenia profilu, który może zostać przypisany do wielu użytkowników 

http://adres_projektu/Admin/
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3.2.1. Dodawanie uprawnień dla użytkownika 

Uprawnienia dla użytkownika definiuje się podczas dodawania lub edycji konta użytkownika. 

 

Rysunek 2. Nadawanie uprawnieo w koncie użytkownika. 

Na początku oznaczamy do którego projektu użytkownik ma mieć dostęp. Następnie możemy przypisać mu jeden 

z wcześniej dodanych profili. Profil jest to zbiór zapisanych uprawnień, który możemy wykorzystać dla wielu 

redaktorów. Możemy również uprawnienia określić indywidualnie dla użytkownika. W tym celu korzystamy z 

obszaru edytuj uprawnienia. 

3.2.2. Definiowanie profili użytkowników. 

Profile użytkowników służą do wykorzystania jednego rodzaju uprawnień dla wielu użytkowników. Aby dodać 

profil należy kliknąć profile użytkowników. 

 

Rysunek 3. Profile użytkowników. 
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Rysunek 4. Formularz dodawania profilu. 

W przypadku gdy użytkownik otrzyma uprawnienia do modułu na przykład strony opisowej, wówczas otrzymuje 

uprawnienia do wszystkich stron serwisu, które są obsługiwane przez ten moduł. 

Gdy chcemy stworzyć profil, który ma powodować, że użytkownik zarządza tylko wybranymi stronami serwisu 

należy edytować uprawnienia jedynie dla stron serwisu. 

 

4. Administracja / struktura organizacyjna 
Struktura organizacyjna w systemie posiada trzy obszary funkcjonalne. Są to: 

 Wydziały – odzwierciedlenie struktury organizacyjnej 

 Grupy użytkowników  

 Stanowiska pracy – lista stanowisk dostępnych w systemie 

Wybór opcji wydziały pozwoli na: 

 Dodanie nowego wydziału w strukturze 

 Edycje już istniejących. 

Wydział dodajemy z wykorzystaniem następującego formularza: 
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Rysunek 5. Formularz dodawania wydziału w strukturze organizacyjnej. 

Opcja stanowiska pozwala na tworzenie nowych stanowisk oraz edycję już istniejących. 

Dodane stanowiska połączone są edycją moje dane po stronie użytkownika. Każdy z użytkowników może 

wybrać z listy rozwijanej stanowisko, które wcześniej zostało dodane przez panel. 

 

Rysunek 6. Formularz edycji danych użytkownika. 

 

Rysunek 7. Lista stanowisk w panelu. 

 

5. Administracja / Rejestr zdarzeń 
Rejestr zdarzeń udostępnia informacje na temat logowań użytkowników do panelu administracyjnego systemu 

oraz akcje które użytkownik wykonał wraz ze szczegółami zdarzenia. 

 

Rysunek 8. Widok listy zdarzeo. 
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Każde zdarzenie zawiera datę jego wykonania, nazwę (login) użytkownika, akcię (insert, update, delete) oraz 

źródło wykonania zdarzenia (miejsce). Z prawej strony dostępna jest ikonka szczegóły zdarzenia. Po kliknięciu 

w nią przechodzimy do następującego widoku: 

 

Rysunek 9. Widok szczegółów zdarzenia. 

W szczegółach zdarzenia widoczne są również dodatkowe informacje, które związane były z wykonywaną akcją 

użytkownika. Na powyższym rysunku widzimy, że użytkownik admin dokonał aktualizację bloga, uzupełnił pole 

tytuł oraz opis. 

 

6. Projekt 

6.1. Kontenery stron. 

 

Zarządzanie stronami umożliwia dodawanie nowych stron do projektu internetowego. Dodatkową 

funkcjonalnością jest tworzenie kontenerów stron. Kontener jest to zbiór stron. Możemy tworzyć dowolną ilość 

kontenerów, które możemy publikować w różnych częściach projektu, jako kilka rodzajów nawigacji. 

Poniżej prezentujemy przykład który zostal zastosowany w projekcie. 

W panelu administracyjnym zostały dodane dwa kontenery o nazwach menu główne oraz menu górne. 

 

Rysunek 10. Widok kontenery stron. 
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Do konteneru menu główne została wprowadzana nawigacja główna serwisu (strony, które składają się na 

główną strukturę projektu). Natomiast menu górne to zestaw stron pomocniczych. Dodano tutaj mapę oraz 

kontakt. 

 

Rysunek 11. Powiązanie kontenerów z dodanymi stronami. 

Aby dany kontener (menu/nawigacja) opublikowana na stronie należy dodać je poprzez Aplikacje / zarządzanie 

blokami. 

6.2. Zarządzanie stronami.  

Obszar zarządzania stronami pozwala nam na: 

 Dodawanie nowych stron do projektu 

 Edycję już isteniejących 

 Sortowanie stron 

 Zmianę miejsce wyświetlenia strony w strukturze serwisu 
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Rysunek 12. Widok "zarządzania stronami" 

6.2.1. Jak dodać nową stronę do projektu.  

Aby dodać nową stronę do projektu należy wybrać opcję dodaj stronę. Wówczas pojawi się następujący 

formularz: 

 

Dodając stronę możemy wybrać jeden z czterech typów: 

 Strona serwisu – system dodaje stronę serwisu (najczęściej wykorzysytwana funkcja) 

 Link do wybranej strony serwisu – dodając stronę możemy wybrać ze struktury projektu stronę do której 

ma one kierować 
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 Link do strony głównej – wstawia dla danej strony link do strony głównej 

 Link do strony sieci WWW – wprowadzamy adres internetowej do zewnętrzenej strony. 

Co oznacza symbol? 

Każda dodana strona musi posiadać symbol. Domyślnie symbolem jest nazwa dodawanej strony. Jednak 

czasami istnieje potrzeba aby ten symbol był inny (np. dla długiej nazwy strony możemy symbol zmienić na 

krótszy, wówczas będzie szybciej zapamiętany przez użytkownika). Poniżej został zaprezentowany przykład 

adresu z podziałem na symbole: 

http://nazwa_projektu.pl/o-nas/misja 

O nas – oznacza że została strona o symbolu „o nas” 

Misja – do strony „o nas” została dodana podstrona, której symbol to „misja” 

Czym jest moduł? 

Moduł w systemie CMS określa sposób dodawania informacji, ich wizualizacji po stronie użytkownika (na stronie), 

zbierania informacji lub zarządzania nimi. Jeden moduł może zostać wykorzystany wielokrotnie. Czasmi jednak 

istnieją moduły, które mogą zostać wykorzystane tylko jednokrotnie w projekcie. 

 

6.2.2. Jak sortować strony?  

Gdy chcemy posortować strony, które są głównymi elementami nawigacji w projekcie, wówczas do tego celu 

używamy przycisku sortuj strony. 

 

Rysunek 13. Sortowanie stron. 
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Rysunek 14. Widok sortowania stron. 

Sortowanie odbywa się metodą „drag and drop”. Chwytając myszką wybraną stronę możemy ją dowolnie 

przesuwać. Po wykonaniu czynności należey zapisać zmiany. 

Dodatkowo można skorzystać z sortowania domyślnego, które polega na posortowaniu stron alfabetycznie. 

Gdy chcemy posortować podstrony w obrębie danej strony w tym celu należ kliknąć w ikonkę . 

 

Rysunek 15. Sortowanie podstron. 

Następnie postępujemy identycznie jak w przypadku sortowania stron głównych. 

 

6.3. Zarządzanie blokami 

 

Czym jest blok? 

Bloki są odpowiedzialne za układ informacji oraz funkcjonalności projektu. Pełnią one rolę miejsc, w których 

możemy umieszczać „skróty” z wybranych modułów serwisu. Na przykład dla modułu aktualności blok będzie 

posiadał skróty kilku najnowszych newsów, dla galerii zdjęć będzie to kilka zdjęć z najnowszej galerii. 

 



 

 

 
 

ul. Niepodległości 124/2  
02-577 Warszawa 

tel: (022) 24 41 777 

Ideo Sp. z o.o. 
ul. Nad Przyrwą 13 

35-234 Rzeszów 
tel/fax: (017) 86 021 86 

 

14 
 

 

6.3.1. Jak dodać blok?  

Dodać blok możemy z dwóch miejsc panelu. Są to domyślne ustawienia bloków oraz ustawienia bloków 

strony głównej. 

 

Rysunek 16. Dodawanie nowego bloku. 

Po kliknięciu w przycisk dodaj blok przechodzimy do następującego formularza. 

 

Rysunek 17. Formularz dodawania nowego bloku. 

Najważniejszym elementem w powyższym formularzu jest typ bloku. Typ bloku oznacza jakie informacje oraz 

skąd będą wyświetlane użytkownikowi. 

Ważnym elementem podczas wyboru typu bloku jest określenie strony z której blok będzie pobierał informacje. W 

momencie wybrania typu bloku strona się przeładuje i pojawi się dodatkowa opcja wybierz stronę. 

 

Rysunek 18. Formularz dodawania bloku. 

Gdy wybierzemy na przykład typ bloku aktualności to wówczas wybierając stronę będziemy mogli wskazać tylko 

tę, do której wybrano moduł aktualności. 
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Rysunek 19. Wybór strony dla bloku. 

Po zapisaniu zmian blok dodany jest do projektu, jednak nie jest jeszcze opublikowany na stronach projektu. Blok 

w tym momencie znajduje się w prawym obszarze: 

 

Rysunek 20. Lista dodanych bloków do projektu. 

Aby blok został opublikowany na stronach projektu należy blok przesunąć w odpowiedni region projektu. 

Regionem są prostokąty w których są dodane bloki. 
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Rysunek 21. Regiony projektu. 

Bloki do odpowiednich regionów przenosi się poprzez drog and drap. 

Nie wszystkie bloki można przenieść do wszystkich regionów. 

 

Czym jest domyślne ustawienia bloków? 

Domyślne ustawienia bloków określa w jakim układzie mają zostać bloki wyświetlona dla całego projektu. 

Czym jest ustawienia bloków strony głównej? 

Ustawienia bloków strony głównej określa w jakim układzie mają zostać bloki wyświetlona jedynie dla strony 

głównej projektu. 

 

6.3.2. Jak sortować bloki?  

Sortowanie bloków odbywa się w obszarze regionu do którego zostały dodane. 

 

Sortować możemy na zasadzie drag and drop. 

6.3.3. Jak ustawić wyświetlanie bloków dla wybranej podstrony? 

Każda ze stron projektu może zawierać bloki, które nie występują na innej. Na przykład na stronach „po 

godzinach” można publikować blok aktualności „mniej oficjalnych” niż te które powinny być publikowane na 

stronach „o nas”. 
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Aby ustawić bloki dla wybranej strony klikamy na ustawienia bloków serwisu.  

 

Rysunek 22. Ustawienia bloków stron. 

Klikając na wybraną stronę przejdziemy do widoku w którym będziemy mogli zmienić ustawienia bloków. Po 

zapisaniu będą one obowiązywały jedynie na wybranej stronie. 

6.4. Ustawienia serwisu.  

W ustawieniach serwisu możemy wprowadzić kod do statystyk (w przypadku projekty zewnętrznego (serwis 

internetowy), wybrać wersje językowe, wprowadzić tytuł strony, słowa kluczowe, opis strony oraz zmodyfikować 

stopkę projketu. 

7. Moduły projektu 
Każda strona projektu obsługiwana jest przez jeden z dostępnych modułów. Poniżej znajduje się ogólny opis 

wybranych modułów. 

Strona opisowa 

 

Moduł wykorzystywany w celu publikacji informacji, takich jak: treść, zdjęcia, pliki do 
pobrania itp. (np. na stronach poświęconych historii, opisu firmy itp.). Ponadto istnieje 
możliwość wstawiania tabel, tworzenia wypunktowań, podpinania linków. Moduł posiada 
graficzny edytor WYSIWYG. Moduł ten jest podstawowy modułem systemu. 

Moduł posiada możliwość dodania informacji ale bez konieczności jej publikacji. 

Aktualności Moduł wykorzystywany w celu publikacji aktualnych informacji. Moduł publikuje treści w 
następujących odsłonach: widok pierwszy to skrót informacji wraz z fotografią; widok drugi  
to pełna treść informacji wraz z pozostałymi zdjęciami, plikami, tabelami itp. Moduł posiada 
graficzny edytor WYSIWYG. 

Moduł posiada możliwość dodania informacji ale bez konieczności jej publikacji. 
Dodatkowo dla dodanej informacji możemy określić datę jej dezaktywacji. 

Galeria zdjęć Moduł przeznaczony do prezentowania zdjęć wraz z opisami. Zdjęcia są pogrupowane 
tematycznie w galerie. W ten sposób można ławo i szybko publikować zdjęcia w projekcie. 
Użytkownik ma możliwość przeglądania zdjęć za pomocą przycisków „następny”, 
„poprzedni”, bez konieczności zamykania zdjęcia. 

Na zdjęcia dodane przez ten moduł można głosować. 

Mapa serwisu Moduł służący do generowania na bieżąco mapy całego serwisu. Przy aktualizacjach 
działów moduł automatycznie dodaje/usuwa/modyfikuje kolejne elementy  
do struktury strony zobrazowanej na mapie strony. Przy wykorzystaniu tego modułu należy 
określić z których kontenerów stron mapa będzie zbudowana. 
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Aukcje Możliwość dodawania produktów do aukcji wraz z ceną minimalną, opisem, zdjęciem. Do 
osób biorących udział w aukcji w momencie przebicia ceny będzie wysyłany e-mail z 
powiadomieniem o zmianie ceny. 

 

7.1. Jak dodać informacje do wybranej strony? 

Aby dodać informacje do wybranej strony klikamy na odpowiednią stronę, która znajduje się w lewej części 

panelu. 

 

Rysunek 23. Wybór strony projektu w celu dodania informacji. 

W momencie wybrania strony będziemy mieli dostęp do listy już dodanych informacji oraz do przycisku dodaj 

aktualność (nazwa przycisku zależna jest od modułu obsługującego stronę). 

 

Rysunek 24. Umiejscowienie przycisku dodającego informacje do projektu. 

 

7.2. Dodawanie informacji z wykorzystaniem modułu strony opisowej 

Strona obsługiwana przez moduł strony opisowej posiada listę dodanych akapitów (lub brak) wraz z możliwościa 

dodania kolejnych (lub nowych). 
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Rysunek 25. Szczegóły widoku strony obsługiwanej przez moduł strony opisowej. 

Publikacja informacji poprzez stronę opisową polega na dodawaniu akapitów. Każdy akapit pełni rolę osobnego 

bloku tektowego, który składa się z tytułu/nagłówka, treści, zdjęć lub plików. 

 

Rysunek 26. Formularz dodawanie akapitu w module strony opisowej. 

Każde pole treść w systemie wyposażone jest w edytor HTML. 

Dodają akapit przechodzimy do formularza podzielonego na 3 obszary: treść, zdjęcia, pliki. 
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Rysunek 27. Podstawowe funkcje edytora HTML. 

Dodając akapit możemy opublikować go w późniejszym etapie. Do tego służy opcja , gdy ją 

odznaczymy akapit będzie dodany w panelu administracyjnym ale nie pokaże się na stronie. 

7.3. Dodawanie informacji z wykorzystaniem modułu aktualności 

Zasada dodawania informacji w module aktualności jest bardzo podobna do strony opisowej. Formularz dodający 

aktualność zawiera dodatkowo pola, które zostały przedstawione poniżej. 

 

Rysunek 28. Formularz dodawania aktualności. 

W momencie wpisania pierwszej litery słowa w polu tagi system podpowiada nam słowa kluczowe, które już do 

bazy tagów zostały dodane do innych informacji. 

Data dezaktywacji 

W dniu daty dezaktywacji aktualność nie będzie pojawiała się w projekcie. Oczywiście po stronie panelu w 

dalszym ciągu będzie widoczna. 
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Wiadomość priorytetowa 

Gdy informacja ma zaznaczoną tą opcję to wówczas wiadomość jest publikowana na samej górze informacji (bez 

względu na datę opublikowania).  

Wprowadzenie 

W tym miejscu wpisujemy informacje, które opublikowane będą w skrócie aktualnosci. 

 

Sortowanie aktualności odbywa się z po dacie dodania informacji. Wyjątkiem są jedynie informacjie oznaczone 

jako priorytetowe. Wówczas publikują się zawsze na samej górze aktualności. 

 

7.4. Dodawanie zdjęć z wykorzystaniem modułu galerii zdjęć. 

Moduł zdjęć umożliwia dodawanie galerii zdjęć. Odbywa się to poprzez poniższy formularz. 

 

Rysunek 29. Formularz dodający galerię. 

Formularz ten jest podzielony na dwie zakładki. W ustawieniach wprowadza się m.in. tytuł wraz z krótkim 

opisem galerii. W zdjęciach dodawane są zdjęcia (w ten sam sposób jak to ma miejsce na przykład w module 

strony opisowej). 

 

7.5. Dodawanie wydarzeń przy wykorzystaniu modułu kalendarz wydarzeń. 

Dodawane wydarzenia publikowane są wraz z kalendarzem, który pełni rolę nawigacji między wszystkimi 

wydarzeniami. 
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Rysunek 30. Formularz dodawania wydarzenia. 

Dodane wydarzenie będzie wyświetlone w miesiącu, w którym rozpoczyna się. Gdy termin wydarzenia trwa przez 

okres dwóch miesięcy wówczas wydarzenie jest dostępne w każdym z nich. 

7.6. Dodawanie aukcji. 

Aukcje dodawane są poprzez formularz w którym określamy szczegóły prowadzonej aukcji. 

 

Rysunek 31. Formularz dodania aukcji. 

Jak zobaczyć listę osób biorących udział w aukcji? 
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Rysunek 32. Lista aukcji. 

 

Rysunek 33. Lista osób biorących udział w aukcji. 

Aukcje oznaczone kolorem zielonym oznaczają, że zgłoszenie ceny przez użytkownika było anonimowe. 

 

7.7. Zarządzanie blogami. 

Blog może zostać dodany przez każdego pracownika. W panelu administracyjnym jest podgląd do dodanych 

blogów, wpisów do bloga oraz komentrzy do wpisów. 

 

Rysunek 34. Widok listy blogów. 
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Rysunek 35. Lista wpisów w blogu. 

 

Rysunek 36. Lista komentarzy do wpisu. 

 

8. Dodawanie zdjęć 
Dodawanie zdjęć przez panel administracyjny odbywa się poprzez manager plików. Każde dodawane zdjęcie 

wysyłane jest do managera. Raz wysłane zdjęcie można wykorzystać w wielu publikowanych informacjach. 

 

Rysunek 37. Widok managera plików. 

Manger plików podzielony jest na dwa główne obszary. W obszarze z lewej strony znajdują się nazwy katalogów, 

natomiast z prawej strony znajdują się pliki danego katalogo. 

Każdy redaktor, który zarządza projektem ma automatycznie założony katalog. Gdy będzie dodawał zdjęcia jego 

katalogiem będzie ~moje pliki. 
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W ramach katalogów można dodawać podkatalogi. Możliwe jest to poprzez kliknięcie prawy klawiszem myszki na 

jednym z katalogów. 

W celu dodania zdjęcia do projektu należy wybrać z górnej części managera przycisk przeglądaj. Po 

zlokalizowaniu zdjęcia klikamy otwórz. W tym momencie zdjęcie przesyłane jest na serwer do managera plików. 

Po zaznaczeniu zdjęcia klikamy przycisk wybierz. Zdjęcie dodawane jest do strony. 

 

Rysunek 38. Dodane zdjęcia do informacji. 

Dla każdego zdjęcia możemy wprowadzić jego opis oraz tekst alternatywny. Sortowanie zdjęć odbywa się 

poprzez funkcję drag and drop. 

Zarówno przy uploadzie zdjęć możemy wskazać ze swojego dysku wiele zdjęć, tak samo w okienku managera 

plików możemy za jednym razem dodać wiele zdjęć do strony (poprzez ikonkę  zaznacz wszystko możemy 

zaznaczych a następnie dodać wszystkie zdjęcie; przytrzymując przycisk CTRL możemy wskazać wybrane 

zdjęcia). 

 

Zdjęcie na serwerze jest skalowane do zdefiniowanych w systemie rozmiarów. Przeważnie są to dwa rozmiary. 

Pierwszy w nich to miniaturka zdjęcia. Natomiast drugi to powiększenie zdjęcia dostępne po kliknięciu w 

miniaturkę. 

8.1. Sposoby dodawania zdjęć 

W panelu administracyjnym istnieją dwa główne sposoby dodawania zdjęć. Pierwszy z nich polega na 

wykorzystaniu ikonki wstaw/edytuj obraz umieszczonej w edytorze HTML. Drugi wiąże się z wykorzystaniem 

zakładki zdjęcia a następnie kliknięciu dodaj plik. 
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Rysunek 39. Sposoby dodawania zdjęd. 

Różnica między powyższymi sposobami dodawania zdjęć przedstawiona jest poniżej. 

Dodawanie zdjęć poprzez wstaw / edytuj obrazek 

Korzystając z tego sposobu użytkownik wybiera zdjęcie z managera plików (przeglądaj – kieruje do managera 

plików). Może zmienić rozmiar obrazka, określić dla niego hiperłącze. Wstawiany obrazek nie jest skalowany. 

 

Rysunek 40. Okienko właściwości obrazka (wstaw/edytuj obrazek). 

Dodawanie zdjęć poprzez zakładkę zdjęcia 

W zakładce zdjęcia użytownik dodaje plik poprzez funkcję dodaj plik. Dodawane w ten sposób zdjęcie jest 

automatyczne skalowalne (tworzona jest minaturka, po kliknięciu w nią zdjęcie się powiększa) i umieszczane 

według jednego z zaznaczonych układów. 
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Rysunek 41. Wybór układu treści i zdjęd. 

 

 

Rysunek 42. Wizualizacja sposobów dodawania zdjęd (lewa strona – wykorzystania układu akapitu oraz zakładki zdjęcia, 
prawa stron – wykorzystanie opcji wstaw/edytuj obrazek z edytora HTML). 

 

9. Dodawanie plików 
Dodawanie plików przez panel administracyjny odbywa się w indentyczny sposób jak ma to miejsce w przypadku 

dodawania plików (manager plików). 

10. Wersjonowanie informacji 
Wersjonowanie polega na zapisaniu kolejnej wersji informacji bez konieczności utraty wersji poprzedniej. 

Dodane informacjie z wykorzystaniem modułów: 

 Strona opisowa 

 Aktualności 
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 Galeria zdjęć 

Wersje tworzymy w widoku formularza edycji informacji. 

 

Rysunek 43. Tworzenie wersji informacji. 

 

Rysunek 44. Wersjonowanie informacji. 

W każdym powyższym module link do wersji jest zawsze taką samą ikonką, która umiejscowiona jest jako ikonka 

pierwsza z lewej. 

 

Rysunek 45. Widok szczegółów wersji. 

W widoku listy wersji gdy klikniemy w szczegóły wersji przejdziemy do okna w którym zobaczy kto kiedy je dodał 

oraz modyfikował. Ponadto można porównać przeglądaną wersję z inną wersją. 
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Rysunek 46. Porównywanie wersji. 

Na czerwonono oznaczony jest fragment, który został usunięty w wersji porównywanej. Na zielono są znakowane 

elementy, które się zmieniły. 

11. Publikacja informacji (ogólne zasady) 
Praktycznie każdy moduł projektu umożliwiający dodawanie informacji wykorzystuje w tym celu edytor HTML. 

 

Edytor ten posiada funkcjonalności zbliżone do tych, które występują w popularnych programach do edycji tekstu. 

Wklejanie tekstu z zewnętrznych źródeł. 

Należy pamiętać, że edytor HTML posiada wiele funkcji, które spotykamy np. w Microsoft Word jednak sposób 

uzyskiwania podobnych efektów w obydwu rozwiązaniach jest jednak dość różny. Nawet, gdy tekst uda się wkleić 

to późniejsza jego modyfikacja, zmiana formatowań może być bardzo kłopotliwa. 
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Najbardziej uniwersalnym narzędziem do wklejania tekstu z zewnętrznych źródeł jest jego „czyszczenie” 

poprzez wklejenie go do notatnika. Dopiero wówczas kopiujemy go z notatnika i wklejamy do edytora. 

Taki sposób rekomendujemy do wykorzystywania podczas kopiowania tekstu. 

W edytorku jednak dostępne są trzy opcje wklejania zawartości, które są omówione poniżej. Ze względu na to, że 

formatowanie w edytorach tekstu jest narzucone przez ich producentów oraz na to, że mechanizmy wklejania 

tekstu dostępne w edytorach HTML nigdy nie będą pokrywały się ze stylem formatowań pochodzących z 

rozbudowanych programów do edycji tekstu, nie możemy zapewnić, że skorzystanie z poniższych opcji zawsze 

będzie poprawnie działała. 

 

Wklej  
Funkcja wklejenia tekstu. W przypadku, gdy wklejany tekst będzie pochodził z Worda 

to system prawdopodobnie poinformuje o tym użytkownika następującym 

komunikatem: 

 

Po kliknięciu w ok system otworzy okienko wklejania tekstu, które pojawia się po 

wybraniu funkcji wklej z Worda. W przypadku kliknięcia anuluj system wklei tekst z 

wszystkimi zbędnymi znacznikami pochodzącymi z Worda. 

Przykład zbędnych znaczników dodawanych przez Worda. 

Tekst z znacznikami HTML wklejony z 

pominięciem opcji „Wklej z Worda” 

Tekst z znacznikami HTML wklejony poprzez 

„Wklej, jako czysty tekst” lub „Wklej z Worda” 

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 

10pt; text-align: justify"><b style="mso-bidi-font-

weight: normal"><span style="font-family: 

&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-

serif&quot;"><font size="3"><font 

color="#000000">Wklejanie tekstu z osobnych 

źródeł.<o:p></o:p></font></font></span></b></p> 

<span style="font-size: 

larger"><strong>Wklejanie tekstu z 

osobnych źródeł.</strong></span> 

W przypadku chęci sformatowania tekstu, który został wzbogacony o wiele zbędnych 

znaczników może być bardzo utrudnione. 

Wklej jako czysty tekst 

 

W przypadku wyboru tej opcji tekst jest czyszczony ze zbędnych styli. Tekst 

wcześniej należy wkleić do następującego okienka: 
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Wklej z Worda  
W przypadku wyboru tej opcji tekst jest czyszczony ze zbędnych styli. Tekst 

wcześniej należy wkleić do następującego okienka: 

 

 

 

12. Ankiety – dynamiczne formularze 
Do tworzenia ankiet służą formularze, które znajdują się w zakładce administracja panelu administracyjnego. 

 

Uruchomienie ankiety odbywa się w kilku etapach. 

1. W pierwszym etapie poprzez Administracja / formularze należy stworzyć odpowiedni formualrz. 

2. W drugim etapie należy dodać stronę z modułem Dynamiczny formularz 

3. W trzecim etapie należy wejść w panelu na stronę do której przypisaliśmy powyższy moduł i wybrać 

opcję konfiguracja, w której określamy który formularz (stworzony w etapie 1) ma się wyświetlić na 

dodanej stronie. 
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Konfigurowanie ankiety 

Opcja konfiguracja służy nam do ustawień ankiety. Określamy w niej z którego formularza ankieta ma zostać 

zbudowana oraz pozostałe ustawienia, które są wymienione poniżej. 

 

 

12.1. Jak dodać formularz / ankietę? 

Aby dodać nowy formularz klikamy na Administracja / formularze. 
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Tworząd formularz wybieramy kontrolki i metodą drag & drop przesuwamy je główny obszar roboczy. 

 

12.1.1. Rodzaje pól możliwe do dodania w ankiecie 

Lista pól (kontrolek) jest dostępna z prawej strony widoku do tworzenia formularza. Redaktor ma do wyboru 7 pól, 

szcześć z nich są polami podstawowymi. 

Dla każdego z pól możemy określić właściwości (m.in. czy pole ma być obowiązkowe, jaka ma być liczba 

wpisanych znaków w polu). 

Naza pola (kontrolki) Wygląd pola w formularzu dla użytkowanika 

Pole tekstowe 

 

Pole opisowe 

 

Pole wyboru 
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Lista wyboru 

 

Wielokrotny wybór 

 

Podział sekcji 

 

Tabela ocen 

 

 

12.1.2. Eksport wyników do pliku 

Wyniki ankiet można wyeksportować do pliku XML, który można bez problemu otworzyć w programie Microsoft 

Office Excel. W tym celu należy kliknąć na link eksport. 

 

Po kliknięciu otworzy się nam okno w którym zostaniemy zapytani co chcemy zrobić. 



 

 

 
 

ul. Niepodległości 124/2  
02-577 Warszawa 

tel: (022) 24 41 777 

Ideo Sp. z o.o. 
ul. Nad Przyrwą 13 

35-234 Rzeszów 
tel/fax: (017) 86 021 86 

 

35 
 

 

Po wybraniu otwórz przejdziemy plik się otworzy w programie Excel (zależy to od ustawień każdego z 

komputerów). Rozwiązaniem jest również zapisanie pliku na dysku a nastepnie otworzeniu Excela i wybraniu 

zapisanego pliku poprzez skorzystanie z opcji otwórz. 
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