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Testreszabott weboldalhoz egyéni adminisztrációs felület 

 

Mivel minden igény és weboldal egyedi, így ezekhez fejlesztjük az adminisztrációs 

felületet is. Így lényegében az Ön igényeihez igazodik a dinamikus weboldal ezen 

része is! Mi saját rendszerrel dolgozunk, nem sablonokra ráhúzott nyílt forráskódú 

tartalom kezelőkkel, így garantáltan az igényeknek legmegfelelőbb oldalt tudjuk 

elkészíteni, elérhető árakon! 

Több felhasználós rendszer 

 

Az adminisztrációt lehetőség van több felhasználó között megosztani. Lényegében az 

adminisztrációs felület különböző moduljaihoz van lehetőség jogokat kiosztani a 

különböző felhasználóknak, így akár témakörök szerint fel lehet osztani a tartalom 

szerkesztési munkákat a szervezeten belül. 

Változtatható menürendszer 
 

 

Szabadon változtatható minden menü, almenü vagy tartalom. Beállítható a sorrend, a 

linkekhez tartozó tartalom vagy éppen két kattintással át is helyezhető. 
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Fájlfeltöltési lehetőség 
 

Média kezelő segítségével lehetőség van a tárhely egy mappájába fájlokat feltölteni, 

majd azokat tetszőlegesen bármilyen tartalomba beilleszteni a szerkesztőablak 

segítségével. 

Népszerű WYSIWYG típusú szerkesztőablak 
 

A weboldalainkhoz készült adminisztrációs felületek a népszerű és jól ismert TinyMCE 

Javascript alapú szerkesztőablakra épülnek. Ez egy WYSIWYG típusú, kényelmes és jól 

használható szerkesztő felület. A WYSIWYG a What You See Is What You Get 

rövidítése, ami magyarra fordítva annyit tesz: azt látod, amit kapsz. Egy ilyen fajta 

szerkesztő segítségével lehetőség van könnyedén alakítani HTML kódokat úgy, hogy 

folyamatosan azt mutatja, ami végül a weboldalon meg fog jelenni. 
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Hírek, naptár, dokumentumtár, amit csak szeretne! 
 

A normál szöveges oldalaktól eltérő módon lehetőség van speciális célfeladatok 

ellátásra készült modulok használatára is. Legyen szó képgalériáról, vagy video tárról, 

esetleg hírek vagy letölthető dokumentumok gyűjteményének feltöltéséről vagy 

szerkesztéséről, mindenre lehetőség van. Számos kész modullal rendelkezünk, de 

természetesen ez esetben is lehetőség van egyedi felületek kialakítására. 

 

Keresők és meta adatok 
 

Minden szöveges tartalom és a nyitóoldal esetében is lehetősége nyílik a megjelenő 

tartalom mellett az oldal leírását és a kereső kulcsszavakat szerkeszteni. Ennek a 

látogatók számára nincs külső, látható hatása, ugyanakkor a keresőmotorok számára 

fontos elemeknek számítanak. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy weboldalaink kódjai a 

HTML W3C által meghatározott szabványokat követik. Ennek a keresőmotorok 

rangsorolásakor is érzékelhető jelentősége van. 
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Hírlevél regisztráció és küldési lehetőségek 

 

Weboldalainkon lehetőség van akár különböző témakörök szerinti feliratkozásra, 

majd az adminisztrációs felületen célzottan küldeni hírlevelet a látogatók számára. Ez 

a modul a phpmail függvény segítségével küldi ki a levelet, így használatához ezt a 

funkciót is támogató tárhelyre van szükség. A regisztrált címeket lehetőség van 

exportálni vagy tömegesen CSV formátumú fájlból (pl. Excelből) importálni be a 

rendszerbe. Ha a tárhely nem támogatná, vagy a felhasználó kényelmesebbnek érzi 

levelezőprogramból küldeni ki a hírlevelet, akkor a webes felületen lehetősége nyílik 

vesszővel elválasztva kimásolni az aktuális címlistát. 

Részletes használati útmutató 

 

Hatalmas előny más megoldásokkal szemben, hogy egyedi dinamikus 

weboldalainkhoz egyedi kézikönyv is jár! Minden esetben igényesen kidolgozott, 

részletes leírást kapnak ügyfeleink elkészült weboldalaikhoz, így könnyebben el tudják 

sajátítatni az adminisztrációs felület használat, és az alkalmazás során felmerülő szinte 

minden kérdésükre választ találhatnak benne. 

Referenciák 
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http://kulturliget.hu/index.php
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Jogi közlemény 
 

A leírásban található összes tartalom, kép-, grafika-, ikon stb. szerzői és más, a szellemi 

tulajdont védő, törvények által védettek. Egyetlen része sem reprodukálható semmilyen 

formában, illetve egyéb módon sem használható fel a jogtulajdonos  

Flash-Com Kft. hozzájárulása nélkül!  

 


