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Instrukcja 
dodawania artykułów, plików do pobrania oraz multimediów

do CMS „Monitoring gatunków i siedlisk morskich”.

Warszawa, 28.10.2016r.
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1. Dodawanie artykułu 

Warunki wstępne:
- użytkownik zalogował się na stronie 
http://portalsimgism.taxusit.com.pl/administrator (sposób A)
lub
http://portalsimgism.taxusit.com.pl/ (sposób B)
- zdjęcie zamieszczane w artykule musi mieć wymiary minimum 350px X  160px, a 
jego wielkość nie powinna być większa nić 2MB; 
- wstawiając zdjęcia zawsze należy określać jego wyrównanie na stronie (lewo lub 
prawo) oraz dodać opis zdjęcia (tylko wtedy zostaną spełnione warunki WCAG);
- pierwsze zdjęcie (patrząc od góry) w artykule jest zawsze zdjęciem tytułowym w 
aktualnościach;
- zawsze określmy język artykułu oraz jego kategorię.

SPOSÓB – A (od zaplecza)

1.1. Edytowanie istniejących pustych artykułów

W zakładce „Artykuły” kliknij na „Artykuły. Następnym krokiem jest zaznaczenie 
checkboxa przy nazwie artykułu, który chcesz edytować i kliknięcie przycisku 
„Dostosuj” – otworzy się formularz do dodawania artykułu.
Uzupełnij pola: Tytuł, Treść, Stan, Kategoria i Język. Jeśli zaznaczymy „Tak” przy 
„Wyróżnione”wtedy artykuł ukaże się w Aktualnościach. 

1.2 Tworzenie nowego artykułu

W zakładce „Artykuły” kliknij na „Artykuły. Następnym krokiem jest kliknięcie 
przycisku „Utwórz” – otworzy się formularz do dodawania artykułu.
Uzupełnij pola: Tytuł, Treść, Stan, Kategoria i Język. Jeśli zaznaczymy „Tak” przy 
„Wyróżnione”wtedy artykuł ukaże się w Aktualnościach. 
Dodawanie grafiki do artykułu opisani w dalszych krokach.
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Kliknij przycisk „Grafika”- otwiera się okno dodawania grafiki do artykułu. Grafikę 
można wybrać z dostępnych multimediów lub za pomocą „Wczytaj plik”. Po wyborze 
grafiki zawsze uzupełniamy pola „Wyrównanie” oraz „Opis grafiki”! Jeśli jest 
potrzeba podpisać artykuł uzupełnij pole „Podpis”.Na koniec klikamy przycisk 
„Wstaw”.  
W artykule pojawi się wybrana grafika.
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Po uzupełnieniu pól formularza „Utwórz artykuł”  klikamy przycisk „Zapisz i 
zamknij”.

Kolejnym krokiem dot. artykułu jest jego zaindeksowanie.
Klikamy na zakładkę „Komponenty” a następnie na „Wyszukiwarka”.

Na liście wybieramy artykuł (zaznaczając checkbox), który przed chwilą został 
utworzony i klikamy przycisk „Indeksuj”. Zostaną utworzone  indeksy dot. artykułu, 
które później umożliwiają jego łatwe wyszukiwanie w portalu. 
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1.3. Wyświetlenie nowego artykułu

Wybierz „Main Menu (pl-PL) [lub Main Menu (en-GB) jeśli robimy to dla menu 
angielskojęzycznego] w zakładce „Menu”.

 
Zaznacz checkboxa przy pozycji menu do której chcesz dodać artykuł i kliknij 
przycisk „Dostosuj”. Otworzy się formularz wybranej pozycji menu.

W polu „Typ pozycji menu” wybierz Artykuły>Pojedynczy artykuł i kliknij przycisk 
„Zamknij”. Kolejnym krokiem jest wybranie w polu „Wybierz artykuł” utworzonego 
artykułu. 

Po wybraniu artykułu zatwierdź wszystko przyciskiem „Zapisz i zamknij”. 
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2. Dodanie plików „Do pobrania”

Zakładka:  Komponenty   →  Wybierz:  DOCman   →
kliknij przycisk Utwórz  →  wprowadź Tytuł i wybierz
typ wyświetlanej ikony np.PDF  →  w polu „Ustawienia
pliku”  (Prześlij)  wskaż  plik,  który  chcesz  dodać   →
ustaw Kategorię: Instrukcje i formularze, Publikacje lub
Raporty   →   w  celu  zatwierdzenia  ustawień  kliknij
przycisk „Zapisz i zamknij”.
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UWAGA! Obecnie w zakładce „Do pobrania” są zamieszczone pojedyncze artykuły.  Jeśli
chcemy aby wyświetlały się pliki w pod zakładkach (Instrukcje i formularze, Publikacje lub
Raporty)  to należy (patrz p.1.3) w Menu w „Publikacje” zamienić  „Typ pozycji menu” na
DOCman  →  (Domyślny)  Hierarchiczna  lista,  a  następnie  w  polu  „Kategoria”  wybrać
kategorię plików, które chcemy wyświetlić: Instrukcje i formularze, Publikacje lub Raporty.
Na koniec w celu zapisania kliknąć przycisk „Zapisz i zamknij”. 
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3. Dodawanie Multimediów

Zakładka: Komponenty  →  Wybierz: DOCman  →  kliknij przycisk Utwórz  →  
wprowadź Tytuł  →  w polu „Ustawienia pliku” (Prześlij) wskaż plik, który chcesz 
dodać  →  ustaw Kategorię  →  w celu zatwierdzenia ustawień kliknij przycisk 
„Zapisz i zamknij”.

SPOSÓB – B  (od frontu)

1. Zarządzanie artykułami 

Kliknij zakładkę „O programie”, a następnie
wybierz podzakładkę „Prawodawstwo”.

Po  otwarciu  strony  kliknij  zakładkę
„Zarządzanie  artykułami”,  która  otworzy
stronę  z  listą  artykułów  dodanych  przez
użytkownika.

Kliknij  przycisk  „Utwórz  artykuł”  i
uzupełnij pola dodawania artykułu.

Uzupełnij  pola:  Tytuł,  Treść,  Kategoria  (w
zakładce  Publikacja)  i   Język  (w  zakładce
Język). Grafikę dodaj wg zasad opisanych w
Sposobie  A  p.1.2.  NA  zakończenie
zatwierdź wszystko przyciskiem „Zapisz”.  
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Uwaga!  Artykuł nie został jeszcze opublikowany na stronie. W celu jego publikacji
Redaktor musi od zaplecza (Sposób A) opublikować ten artykuł na stronie. 

2.  Publikowanie artykułu przez Redaktora 

Redaktor jest zalogowany od zaplecza. 

Kliknij zakładkę Artykuły → Artykuły. Na liście artykułów odnajdź ten, który został 
utworzony przez Autora (p.1).

Zaznacz przy artykule checkbox i kliknij przycisk „Opublikuj”. W tym momencie 
Artykuł został opublikowany i wyświetla się na stronie. 


