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3 Új terület hozzáadása

zoldkalauz.hu

Amennyiben még nem rendelkezünk felhasználói adatokkal, azt a következő linken tudjuk megtenni: 
http://zoldkalauz.hu/user/register

A bejelntkezéshez szükséges 1) felhasználónevet és 2) jelszót közvetlenül a fejléc alatt is megadhatjuk vagy ezen a
linken is: 
http://zoldkalauz.hu/user



4 Új terület adatlap: cím

5 Új terület adatlap: térkép

6 Új terület adatlap: szöveges leírás

Ha új területet szeretnénk hozzáadni az adatbázishoz, a menüből válasszuk ki a 1) Tartalom hozzáadása, majd azon
belül a 2) Területet. 

Adjuk meg a terület 1) címét (mely nem annak teljes közigazgatási címe), ha szükséges megadhatunk egy magyarázó 2)
alcímet is (pld. a terület korábbi neve), mely a cím alatt fog zárójelben megjelenni. 

A terület elhelyezkedését bejelölhetjük 1) a térkpen az egér segítségével vagy megadhatjuk annak 2) szélesség és
hosszúsági adatait, mely alapján a jelölés automatikusan kerül rá a térképre.

Amennyiben a jelölést szeretnénk törölni, a 3) törlés mezőt kell kipipálni.



7 Új terület adatlap: beillesztés

8 Új terület adatlap: sortörés

1) Bevezető leírás: a képgaléria alatt megjelenő szöveg, melynek folytatása a "tovább" gombbal érhető el.
2) További leírás: a területhez tartozó teljes, a bevezetőből kimaradt hosszú leírás. Nem kötelező megadni. 

Ha szöveget vagy további szöveget (ebben az esetben az egérrel álljunk oda, ahova a tartalmat szánjuk) akarunk
beilleszteni, használjuk a World jelű ikont (1). Kattintás után a felugró ablakba (2) másoljuk be a szöveget, majd nyomjuk
meg az Rendben (3) gombot. 



9 Új terület adatlap: szövegszerkesztő

10 Új terület adatlap: link

11 Új terület adatlap: nem látszik a szerkesztő

1) Ha közvetlenül egymás alá szeretnénk két sort, a SHIFT+ENTER gombokat kell nyomni.

2) Ha ENTERt nyomunk, új bekezdést kapunk, és két bekezdés között lesz némi eltartás.

A szöveg egérrel történő kijelölése után a klasszikus formázási lehetőségeink vannak:
1) bold 2) dőlt 3) aláhúzás 4) felsorolás 5) számozott felsorolás

Amennyiben a szövegen valamilyen stílús látható, melyet szeretnénk eltávolítani, jelöljük a tartalmat, majd nyomjuk meg
a 6) radír ikont. 

HTML-ben jártas felhasználóknak a 7) Forráskód üzemmódot ajánljuk. 

1) Jelöljük ki a linkelni kívánt szöveget. Ez lesz majd aláhúzva.
2) Kattintsunk a link gombra.
3) Írjuk be az oldal címét, a legegyszerűbb kimásolni egy böngészőablak címsorából, így biztos nem rontjuk el. 
4) Majd nyomjuk meg az Rendben gombot



12 Új terület adatlap: további adatok

13 Új terület adatlap: galériák, alaprajzok

Ha nem látszana a szerkesztő menűsor, a 1) szövegformátum ablakban ellenőrizzük a beállítást és állítsuk Szerkesztőre.

Itt adhatjuk meg a terület közigazgatási címét (1), a kerületet (2), melyet mindig meg kell adni, mert az egy szűrési
szempont a keresésnél.

A felszereltség (3) alatt több lehetőség is választható, melyek aztan piktogram formájában jelennek meg az adatlapon. 

Itt adhatjuk meg a terület (4) kategóriáját is, valamint a terület méretét (5) mindig négyzetméterben (a mértékegységet
nem kell kiírni).



14 Új terület adatlap: tervek, jövőképek

15 Új terület adatlap: kapcsolódó linkek

Ha a galériába szeretnénk képet feltölteni, az (1) Új file hozzáadása alatt, kattintsuk a (2) Choose file gombra, majd a
gépünkrő válasszuk ki a feltülteni kívánt filet (3-4), majd nyomjuk meg a (5) Feltöltés gombot. 

A galériából képet az Eltávolítás gombbal tudunk. 

A galériában lévő képek sorrendjét a képek athúzásával tudjuk beállítani: az egérrel fogjuk meg a kép előtti keresztet (6),
majd húzzuk a megfelelő pozicióba. (A műveletet a lap alján lévő Mentés gombbal el kell menteni.)

Ne felejtsük el megadni a képaláírásokat (7).

A Régebbi fotók és Alaprajzok galériáját szintén így tudjuk feltölteni.

Ezeket a tartalmakat a "kapcsolódó tartalmak" adatlapon tudjuk felvinni. Ha ezt már megtettük, itt csak ki kell
választanunk. 



16 Kapcsolódó tervek beküldése

Itt adhatjuk meg a területhez talált külső linkeket. Először adjuk meg a link (1) beszédes leírását, majd másoljuk be a (2)
linket magát

Végül mentsük el az adatlapot a Mentés gombbal. 

A Tartalom hozzáadása menüből válasszuk a Kapcsolódó tartalmat. 
Adjuk meg a (1) címét (lehet ez egy pályázati kiírás), a korábban látottak szerint adjunk hozzá (2) képeket és (3)
letölthető anyagokat, majd (4) külső linkeket. 

Végül, ha a területet, melyhez ez a tartalom tartozik már létrehoztuk (5), válasszuk ki a legördülő menüből. 

Mentük el a Mentés gombbal.






