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1. Přihlášení

Pro vstup do aplikace je nutné se nejdříve přihlásit. Při dlouhodobé nečinnosti dojde k automatickému 
odhlášení (neuložené úpravy se ztratí a je potřeba se znovu přihlásit). 

Za činnost se považuje změna sekce administrace, kliknutí na tlačítka pro upload, uložení změn 
a podobně. Za činnost se nepovažuje výběr fotek do galerie ani práce uvnitř editoru.

Po přihlášení (vybrání konkrétního webu) se dostanete do administrace. Zde bude zobrazen výpis 
jednotlivých sekcí (strom sekcí), které můžete editovat. 
Vpravo nahoře vidíte položky “odhlásit”, “aktualitzace”, “help”, “nastavení”, (“výpisy webů”), “název 
webu”.
Záložky jsou jednotlivá rozhraní (pluginy) pro správu obsahu (webstránky), fotek (fotogalerie) a dalších 
specifických sekcí (balíčky, newsletter atd.).

 

Dvě základní záložky pro správu webu jsou “webstránky” (editace sekcí) a “fotogalerie” (po 
správu fotek).

2. Výpis sekcí (strom sekcí)
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Povolené jsou jen:
-speciální znaky - (pomlčka) a _ (podtržítko) 
-malá písmena abecedy (abcdefghijklmnopqrstuvwxyz)

Hezké URL musí být jedinečné pro celý web (pro každou sekci, pro každou mutaci). 
Správný příklad: wellness_cz (v češtině), wellness_en (v angličtině)

3, CZ alias
V kolonce “CZ alias sekce” uvádějte český název sekce. Tento název se zobrazuje pouze v 
zoom-driveru a slouží k orientaci.

4, Výběr nadřazené sekce
Ve výběru “Nadřazená sekce”  si vyberete nadřazenou sekci (vyplňujte jen v případě, že tvoříte 
podsekci).
Po vyplnění všech položek vytvoříte sekci tlačítkem “Vytvořit” a dostanete se do editace dané 
sekce v českém jazyce.

Pokud nevyberete nadřazenou sekci, bude tato sekce vytvořena jako hlavní sekce. Hlavní sekce  
lze vytvářet, ale nelze mazat přes administrační rozhraní a většinou se nezobrazí v hlavním 
menu (závisí na programování webu), kde hlavní položky bývají přednastaveny.

Jednotlivé položky k vyplnění

1, Název sekce
V kolonce “Název sekce” vyplníte její název v příslušném jazyce.

2, Hezké URL
V kolonkách “Hezké URL” vyplníte identifikátor stránky:
-bez diakritiky
-bez speciálních znaků (např. @&#|\}{[]€.,!”?<=>:; apod.)
-bez mezer 

3. Vytvoření nové sekce
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V záložce “Webstránky” části “Sekce webu”  můžete:
- vybírat sekce k editaci
- skrýt sekci ve všech jazykových mutacích (s výjimkou hlavní sekce)
- měnit pořadí podsekcí
- smazat podsekce ve všech jazykových mutacích.

Konkrétní sekci k editaci vyberete klikem na vlaječku dané jazykové mutace, kterou chcete editovat.

 

4. Editace sekce

4.1. Výběr sekce k editaci
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5. Editace hlavičky

V části “Hlavička stránky” editujete název stránky, CZ alias sekce, SEO prvky (titulek, deskripce, 
klíčová slova), hezkou URL, nadřazenou sekci, přesměrování a popisek sekce. Jsou zde i informace 
o poslední editaci.

Pokud nebude v těchto kolonkách pro jednotlivé sekce nic vyplněno, platí v nich SEO prvky 
z Hlavní stránky v dané jazykové mutaci (pokud jsou zde zadány).

- Editace textu se v mnohém podobá práci ve Wordu (textových procesorů). 

- Vkládání textu: text musí být vždy buď vepsán ručně nebo zkopírován a vložen přes funkci “vložit 
jako prostý text”            . Pokud takto neučiníte, může se stát, že obsah se nebude zobrazovat korektně.
Takto uložený text můžete následně naformátovat.

- Odstavce a odentrování jsou dva různé způsoby, jak oddělit text. Prostým odentrováním tvoříte 
odstavec, které mají ve většině případů mezi sebou mezeru. Stisknutím kláves SHIFT+ENTER (tzv. 
měkký enter) vytvoříte odřádkování v rámci odstavce.

-Zvýrazňování slov: 
-zvýrazněná (tučně/boldem       ) by měla být spíše klíčová slova (ale není to podmínkou, je to 
doporučení)
- podtržení se nedoporučuje - uživatel si jej může splést s odkazem
- kurzíva se doporučuje spíše pro doplňkové, nedůležité informace

- Nadpisy: každá stránka by měla obsahovat (jedná se o SEO prvek) jen jeden hlavní “Nadpis 1” (H1) 
a dále již může následovat libovolný počet jiných úrovní nadpisů (H2, H3 atd.) při dodržené hierarchii.

Ve většině případů je vzhled obsahu (textu, odstavců, obrázků a dalších objektů) již defaultně nas-
taven. Doporučujeme tedy zbytečně NEPŘEFORMÁTOVÁVAT. Editor primárně slouží k editaci  
struktury obsahu.

5.1. Editace obsahu sekce

Titulek je hlavní SEO prvek sekce. Neměl by být delší než 70 znaků.
Deskripce by neměla být delší než 150 znaků.
Klíčových slov nebo frází by nemělo být více než 3-4. 
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6. Obsah stránky

6.1. Editace obrázků

2. krok
Následně vyskočí okno “Vložit / upravit obrázek”, v 
němž zvolíte ikonku “Procházet”         :

3. krok
Dále pokračujete v dalším okně, v němž si můžete 
nahrávat a třídit nahrané soubory (obrázky - jpg, 
png, gif, pdf). 
-obrázek můžete nahrát kliknutím na tlačítko “nah-
rát”
-obrázek smažete kliknutím na ikonku u každého 
souboru
-novou složku vytvoříte kliknutím na “Nová složka” 
(složka se vytvoří v aktuální složce - kde se nach-
ázíte zjistíte z cesty uvedené nad soubory)

4. krok
Pro vložení obrázku do obsahu na něj klikněte. Po kliknutí se 
vrátíte zpět do předchozího okna (“Vložit/upravit obrázek”), 
kde můžete v jednotlivých záložkách upravit nastavení ob-
rázku.

1. krok
Obrázek do obsahu stránky (ne do fotogalerie) lze vložit pomocí ikonky        .

Nezapomeňte si veškeré úpravy vždy uložit ! (Save)

5. krok
Po nastavení parametrů obrázku jej vložíte do obsahu 
tlačítkem “Vložit”.
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6. Obsah stránky

6.2. Editace odkazů

Vložení odkazu do textu
1. označte si tu část textu, ze které chcete vytvořit odkaz
2. klikněte na ikonku odkazu
3. zobrazí se okno “Vložit / upravit odkaz”

Jsou zde tři možnosti vložení odkazů: 
-vložit celou URL adresu (začínající “http://...”)
-vybrat jednu ze sekcí webu, na kterou chcete odkazovat, kolonka ”Webová sekce” (po 
výběru se do URL vloží adresa příslušné sekce ve vybraném jazyce)
-výběr souboru (z nahraných souborů), na který chcete odkazovat.

Vytvoření odkazu z obrázku
Kliknutím na obrázek (již vložený v obsahu) jej označíte. 
Dále postupujte již dle návodu “Vložení odkazu do textu”.

- v kolonce “Cíl” si můžete zvolit způsob otevírání odkazů (v aktuálním či novém okně)
4,vytvoření odkazu potvrdíte kliknutím na tlačítko “Vložit”

Pro editaci odkazu není nutné odkaz znovu celý označovat, ale pouze kliknout do odkazu a kliknete 
na ikonu odkazu
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6.3. Editace tabulek

Editace pomocí tabulek je vhodná:
- pro vložení obsahu, který má být prvoplánově umístěn v tabulce (viditelná tabulka s rámečkem)
- může také sloužit pro strukturování obsahu stránky (tabulka bez viditelného rámečku). Tento 
způsob se nedoporučuje
Do předpřipravné tabulky můžete vkládat jak text, tak obrázky (s odkazy nebo bez).

Hlavní nástroje pro editaci tabulek jsou tyto:

Pomocí nástroje “Vložit tabulku”           si vytvoříte novou tabulku. 

Následně Vám vyskočí okno “Vložti / upravit tabulku”, 
v němž můžete nastavit hlavní atributy nové tabulky, 
především počet sloupců a řádků, zarovnání (na střed, 
vpravo, vlevo), síla rámečku a konečně šířka tabulky (tedy 
kolik prostoru z celé stránky bude tabulka zabírat, můžete 
zadávat v procentech - tedy např. 50% stránky).
Již vytvořenou tabulku můžete dále upravovat pomocí 
ikonek vložit řádek před, vložit řádek za, vymazat řádek, 
vložit sloupec před, vložit sloupec za, vymazat sloupec, 
sloučit buňky                                               .

6. Obsah stránky

Nezapomeňte si veškeré úpravy vždy uložit ! (Save)
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Záložka Fotogalerie slouží k nahrávání a administraci fotografií v Galerii (Galerií může být více nebo 
může být Galerie členěna na pod-galerie).
Zvolení konkrétní galerie provedete kliknutím na název galerie vlevo ve “Výpisu galerií”. Nad “Výpisem 
galerií” jsou odkazy “Vytvořit novou galerii” a “Nahrát fotografie” který slouží k další editaci galerie/í. 

- kliknutím na odkaz “Nahrát obrázky do galerie” se dostanete na stránku “Nahrát obrázky do fo-
togalerie”
- kliknutím na tlačítko “Nahrát” otevřete okno procházení souborů, které chcete nahrát z počítače
- můžete vybrat jednu i více fotografií naráz
- zobrazí se průběh nahrávání
- po nahrání fotografií se vraťte zpět do výpisu fotogalerií
- vyberte konkrétní fotogalerii
- ve spodním bloku klikněte na ikonu       pro vložení fotografie - tím bude fotografie přiřazena 
(přidána) do této fotogalerie na poslední pozici
- vyjmutí fotografie z vybrané fotogalerie provedete kliknutím na ikonu 
- smazání fotografie provedete kliknutím na ikonu         - tím soubor přesunete do koše (viz. správa 
souborů fotogalerie)
- ikona          slouží k zobrazení celé fotografie
- ikona            úpravě popisu

     

7. Fotogalerie

7.1. Nahrání fotografií do galerie:

Po zvolení (již vytvořené) galerie se vpravo zobrazí dva bloky pro správu fotografií. Spodní blok s 
názvem “Fotografie uložené na serveru” obsahuje fotografie, které lze vložit do fotogalerií. 
- jednu fotografii lze vložit do více fotogalerií, proto v tomto bloku budou vidět i fotografie, které již 
byly přiřazené do jiné galerie
Horní blok obsahuje fotografie přiřazené do vybrané fotogalerie. 
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7. Fotogalerie

Řazení fotografií
Uchopením fotografie ji přesunete na danou pozici ve fofogalerii - na webu se Vám pak fotografie 
zobrazí v tomto pořadí (pořadí není třeba ukládat ani potvrzovat)

Správa souborů fotogalerie
- zde můžete spravovat veškeré fotografie nahrané pro fotogalerie
- správa je rozdělena na dvě části:
- horní blok “výpis souborů” obsahuje fotografie, které lze využít nebo jsou využity ve fotogaleriích
- tyto fotografie lze přesunout do koše, kde je můžete trvale odstranit - spodní blok

virtual-zoom Vám přeje bezproblémovou editaci.
Vaše přání a připomínky zasílete na tento mail:info@virtual-zoom.cz
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virtual-zoom s.r.o
Office center Zirkon

Sokolovská 86
186 00 Praha 8

Tel: 00420 222 324 317 
Fax: 00420 222 324 172

Mobil: 00420 731 417 252 
E-mail: info@virtual-zoom.cz


