


První přihlášení
Na Váš e-mail uvedený v objednávce Vám budou zaslány přihlašovací údaje, kterými se zalogujete do 
administrace Vašich stránek.

VZHLED WEBU



VZHLED WEBU

Výběr šablony webu
01. V horní záložce „Vzhled webu a nastavení“ si můžete vybrat z několika návrhů grafických šablon pro
      Váš web.
02. V oddílu „Výběr šablony“ určíte základní rozvržení a design webu. Zaklikněte si vybranou šablonu.
03. Nezapomeňte nastavení uložit.
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VZHLED WEBU

Výběr barvy šablony
01. Vyberte v levém menu „Barva šablony“.
02. Hlavní rozvržení prvků webu jste si již zvolili výběrem šablony, nyní si zvolte barevné schéma. Klikněte
      na zvolenou variantu a poté nové nastavení opět uložte kliknutím na tlačítko „Ulož“.
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VZHLED WEBU

Nastavení záhlaví stránky a loga
01. V případě, že jste podnikatel a máte již své logo, které byste chtěl na stránky vložit, přejděte na položku
      „záhlaví stránky a logo“, kde jednoduchým způsobem v pravém poli vložíte logo do stránek.
02. Vepište do okénka text, který se zobrazí v záhlaví stránky (na příkladovém obrázku text vidíte vpravo
      nahoře).
03. Nahrajte Vaše logo. Kliknutím na „Procházet...“ se Vám zobrazí složky ve Vašem počítači. Označte
      obrázek, který je Vaším logem. Veškeré nastavení uložte kliknutím na tlačítko „Uložit“.

Blahopřejeme Vám! Základní grafické a designové nastavení Vašeho nového webu máte za sebou. 
Dalším krokem je vytvoření obsahu. Pokračujte dál, prosím.
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OBSAH WEBU

Vytvoření textů
01. Texty na stránky přidáte pomocí horní záložky „Stránky“.
02. Kliknutím na „přidat novou stránku“ vpravo se Vám rozbalí okno, do kterého vepíšete název stránky
      a text, který budete chtít umístit na Vašich stránkách.
03. Zde vyplňte název stránky.
04. Text vepište do tohoto editačního okna. Samozřejmostí je, že si text můžete upravit i po grafické
      stránce - zvolte, co bude tučně, barevně - na webové stránce se text bude zobrazovat přesně v té po
      době, kterou mu v editoru nastavíte.
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OBSAH WEBU

Vytvoření položky v menu a přiřazení textu
01. Aby se stránka s textem zobrazovala na Vašich webovkách, musíte ji přiřadit k „menu“. Menu vytvoříte
      pomocí záložky „Položky v menu“.
02. Přidejte si pomocí ikonky papíru se znamínkem plus novou položku.
03. Vpravém poli vepište její název a zaškrtněte „zobrazovat v menu“.
04. V řádku „Odkaz:“ zaklikněte „na stránku“ a vyberte v rozbalovacím poli název textové stránky, kterou
      chcete k položce v menu přiřadit. Veškeré změny uložte kliknutím na tlačítko „Uložit“.
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Podrobnější návod jak si vytvořit své webové stránky naleznete přímo v administraci Vašich 
stránek pod NÁPOVĚDOU!

NÁPOVĚDA
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