יוצרים מאמר חדש במנהל המאמרים:
בדף הראשי של ניהול האתר בוחרים תוכן> מנהל מאמרים

במנהל המאמרים שנפתח אנו רואים את רשימת המאמרים במערכת

לחיצה על כותרת המאמר תוביל לעריכתו ,כמו כן ניתן לראות במסך זה אם המאמר הוא טיוטא
או
מפורסם ואם הוא מופיע בדף הבית.

לחץ מצד שמאל" חדש "על מנת לייצור מאמר חדש– .
בכותרת רשום את שם כותרת המאמר. -
כינוי רשום באנגלית את שם הכותרת טוב למנועי חיפוש. - -
במדור לוחץ על החץ ובוחר את המדור המתאים למאמר ומצד שמאל בקטגוריה לוחץ על החץ
ובוחר
את הקטגוריה המתאימה .לדוגמא מדור" שרות לקוחות "קטגוריה " שעות פעילות".

כאשר יוצרים מאמר חדש יש להסיר את תאריך פרסומו ,ע"י לחיצה מצד שמאל " פרמטרים
מתקדם"
ולבחור הסתר ב :
דירוג מאמר ,שם מחבר ,תאריך שעת יצירה ,תאריך ושעת עדכון אחרון.

ניתן לבחור האם ברצונכם שיוצג למעלה במאמר אייקונים של הדפסה /שליחהPDF /
ע"י בחירה ב  :צלמית  ,PDFהדפסה ,שלח לחבר ,סמל דואר אלקטרוני.
או לבחור להסתיר אותם.

נכנסים בתפריט העליון לתפריטים - mainmenuאו תפריט אחר בו תרצו שיופיע הכפתור
החדש
שלכם.

לוחצים על אייקון" חדש"

בוחרים מאמרים

בוחרים תבנית מאמר

נותנים שם לכפתור
נותנים כינוי שיהווה אח"כ שם הדף  HTMLחשוב למנועי חיפוש–
בוחרים את המאמר שיצרנו קודם לכן משמאל ב"בחר מאמר"

יצירת תת תפריט /תת לשונית לצורך תפריט נפתח–
אם תרצו שהכפתור יהיה תת תפריט תחת פריט אחר) במידה ומותקנת האפשרות לתפריטים
נפתחים(
יש לבחור פריט אב תחתיו ישב הכפתור החדש
לדוגמא תחת לשונית בתפריט" גיליונות "תפתח תת לשונית " גיליון מרץ) " גיליונות <גיליון
מרץ(.
יוצרים תפריט חדש כמו שמתואר עד כה.
)מאמרים ,תבנית מאמר ,שם כותרת לדוגמא" גיליון מרץ " ,בחירת המאמר הרצוי
ותחת פריט אב בוחרים את הלשונית העליונה שמתחתיה תופיע התת לשונית.

כדי לשנות מיקום הכפתור בתפריט יש להשתמש בחצים הירוקים ולהביאו למקום הרצוי

במידה ואתם מעוניינים שלחיצה על לשונית התפריט תוביל לקישור לאתר אחר או לדף אחר
היכנסו
לתפריטים < התפריט הרצוי לדוגמא" תפריט עליון "בחרו למטה" קישור חיצוני <רשמו שם
כותרת-
וכינוי ,ומתחת רשמו את הלינק שברצונך הלשונית תוביל.
ניתן שהחלון יפתח בחלון חדש כפי שהוסבר למעלה

עריכת תפריטים נוספים
לחיצה על תפריטים פותחת את כל התפריטים שיש באתר,
לחיצה על עליהם תראה את הלשוניות בתפריט,
חלק מהתפריטים הם תפריט צדדי ,תפריט תחתון.

מחיקת /אי פרסום תפריט

מחיקה  :סימון לשונית התפריט ולחיצה על "סל מחזור"

אי פרסום :לחיצה על התפריט ועל אי פרסום

יצירת תפריט חדש
נכנסים לתפריטים> מנהל תפריטים
לוחצים על התפריט שנרצה להעתיק ולוחצים COPE
רושמים את שם התפריט החדש
ולוחצים על " העתקה"

