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1. Logowanie

Aby żalogowacc się do panelu administracyjnego do głocwnego adresu Twojej strony w pasku adresu prżeglądarki 
dopisż „/admin”

prżykład :

Po wpisaniu pojawi się  okno ktocre żabeżpiecża dodatkowo Twoja stronę prżed włamaniami , należyy wtedy 
wpisacc w dwa puste pola tekst „wpadmin”

Wpisż nazwę użytkownika oraż hasło, ktocre otrżymano wcżescniej oraż  kliknij prżycisk „Zaloguj się”

Abgrejd   Technologie informatyczne
www.abgrejd.pl  , e-mail: abgrejd@abgrejd.pl

NIP 779-22-44-588 , REGON: 363655777

mailto:abgrejd@abgrejd.pl
http://www.abgrejd.pl/


2. Menu
 2.1. Kokpit

Kokpit wyscwietla wsżystkie bieżyące informację np. o komentarżach

 2.2. Wpisy

Wpisy to sekcja odpowiedżialna ża sżybkie i łatwe dodawanie , edycję i usuwanie trescci w postaci „aktualnoscci” 
na stronie

-Wsżystkie wpisy : to lista wsżystkich wpisocw gdżie możyemy edytowacc ,usuwacc i dodawacc je
-Dodaj nowy : to funkcja odpowiedżialna ża dodawanie nowych wpisocw
-Kategorie : Tu tworżymy, edytujemy cży usuwamy grupy/kategorie wpisocw
-Tagi :  słowo klucżowe prżypisane do okresclonego wpisu
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 2.3. Strony

To Moduł odpowiedżialny ża modyfikację trescci we wsżystkich stronach/żakładkach

-Wsżystkie strony to : lista wsżystkich stron gdżie możyemy edytowacc ,usuwacc i dodawacc je
-Dodaj nową : to funkcja odpowiedżialna ża dodawanie nowych stron
-Menu : żarżądżanie składnikami menu na stronie

 2.4. Media

Media umożyliwia żarżądżanie plikami na serwerże oraż edycję obrażocw

-Bibliotek : lista dodanych plikocw gdżie możyemy modyfikowacc wsżystkie składniki
-Dodaj nowe : funkcja odpowiedżialna ża dodawanie nowych plikocw do serwera
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 2.5. Użytkownicy

Zarżądżanie użyytkownikami i uprawnieniami na platformie

-Dodaj nowego : dodawanie nowych użyytkownikocw
-Twocj profil : żarżądżanie profilem aktualnie żalogowanego użyytkownika

 2.6. StatPress

Moduł informujący o statystykach na stronie takich jak np. ilosccc odwiedżin
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 3. Zarządzanie Wpisami

 3.1. Dodawanie
Aby dodacc nowy wpis  wybierż ż menu Wpisy / Dodaj nowy , pojawi się wtedy panel edycji nowego wpisu gdżie
trżeba wpisacc nawę i tresccc wpisu. Tresccc możyemy dodacc ża poscrednictwem prostego edytora tekstowego lub ża
poscrednictwem  specjalnego  generatora  DIVI  (więcej  o  edytorże  tekstowym  i  generatorże  Divi  żnajdżiesż  w
rożdżiale 7 i 8) Domyscle tresccc użupełniamy w edytorże tekstowym.

Po dodaniu tekstu możyemy podejrżecc wpis prżed opublikowaniem , w tym celu kliknij  „Podejrzyj” w prawym
bloku Opublikuj.  W tym bloku możyemy rocwnież y żabeżpiecżycc/żasżyfrowac c wpis  w polu  „Dostępność …..  →
Edytuj”   . . Gdy juży mamy wsżystko sprawdżone możyemy opublikowacc wpis kliknij prżycisk „Opublikuj”

Po prawej stronie w bloku Kategorie możyemy rocwnieży wybierac c w jakiej kategorii ma bycc umiesżcżony wpis.
Zalecam by wprowadżacc rocwnieży do każydego wpisu Tag cżyli słowo klucżowe identyfikujące temat porusżany
dostępny w bloku „Tagi” pod Kategoriami.

Do wpisocw możyemy rocwnieży dodawacc pliki ż serwera np. obraży prży wykorżystaniu prżycisku „Dodaj 
medium”
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 3.2. Edycja

Wpisy edytujemy w menu „Wpisy / Wszystkie wpisy” po wybraniu interesującego nas wpisu klikamy „Edytuj”

 3.3. Usuwanie

Wpisy usuwamy w menu „Wpisy / Wszystkie wpisy” po wybraniu interesującego nas wpisu klikamy „Kosz”

 3.4. Kategorie

To inacżej katalogi do ktocrych możyemy prżyporżądkowac c wpisy. Kategorie dodajemy wpisując jego nażwę po
lewej stronie i akceptując poniżyej. Prży dodawaniu wpisocw ustalamy do ktocrej kategorii ma bycc prżypisany wpis.
Edytujemy nażwę katalogu po prawej stronie pod nażwą a usuwamy żażnacżając usunc. 

Abgrejd   Technologie informatyczne
www.abgrejd.pl  , e-mail: abgrejd@abgrejd.pl

NIP 779-22-44-588 , REGON: 363655777

mailto:abgrejd@abgrejd.pl
http://www.abgrejd.pl/


 3.5. Tagi

Tagi to słowa klucżowe identyfikujące tematykę trescci a żarżądżamy nimi w identycżny sposocb jak ż Katalogami.

 4. Zarządzanie Stronami

 4.1. Dodawanie

Dodawanie strony odbywa się praktycżnie w identycżny sposocb jak wpisy  Strony / Dodaj nową.  Pojawi się
rocwnież y nowe okno edycji  gdżie  trżeba wpisac c nawę i  trescc c strony.  Trescc c możyemy dodac c ża  poscrednictwem
prostego edytora tekstowego lub ża poscrednictwem specjalnego generatora DIVI (więcej o edytorże tekstowym i
generatorże Divi żnajdżiesż w rożdżiale 7 i 8) Domyscle tresccc użupełniamy w edytorże tekstowym.

Po dodaniu tekstu możyemy podejrżecc wpis prżed opublikowaniem , w tym celu kliknij  „Podejrzyj” w prawym
bloku Opublikuj.  W tym bloku możyemy rocwnież y żabeżpiecżycc/żasżyfrowac c wpis  w polu  „Dostępność …..  →
Edytuj”  .  Gdy juży mamy wsżystko sprawdżone możyemy opublikowacc wpis kliknij prżycisk „Opublikuj”

Do stron możyemy rocwnieży dodawacc pliki ż serwera np. obraży prży wykorżystaniu prżycisku „Dodaj medium”

 4.2. Edycja

Strony edytujemy w menu „Strony / Wszystkie strony” po wybraniu interesującej nas strony klikamy „Edytuj”

 4.3. Usuwanie

Usuwamy strony w menu „Strony / Wszystkie strony” po wybraniu interesującej nas strony klikamy „Kosz”
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 4.4. Menu

W  tym  module  żarżądżamy  wsżystkimi  składnikami  menu  strony.  W  gocrnym  lewym  rogu  możyemy  wybracc
interesujące  nas  istniejące  strony  i  dodac c do  menu użyywając  prżycisku po  lewej  stronie  „dodaj  do menu”
Dodany składnik możyemy prżeciągacc w gocrę w docł w kolejce stron i w lewo/prawo by utworżycc podstronę. Po
lewej  stronie  możyemy  rocwnież y dodawac c wpisy  ,  cży  linki  jako  elementy  menu.  Na  konccu  żatwierdżamy
prżyciskiem w dolnym prawym rogu „Zapisz menu”

 5. Zarządzanie Mediami

 5.1. Dodawanie

Pliki dodajemy po wybraniu ż menu  „Media/Dodaj nowe”  .  Po prawej stronie w oknie możyemy prżeciągnącc
pliki do obsżaru  żażnacżonego prżerywaną linią lub wskażacc ż dysku wybierając prżycisk „ Wybierz pliki”  

 5.2. Edycja i usuwanie

Po  wybraniu  ż  menu  „Media/Biblioteka”   po  prawej  stronie  mamy  listę  plikocw  wysłanych  na  serwer  i  po
kliknięciu na np. obraż mamy możyliwosccc żarżądżania nim.
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Tu możyemy żmienicc rożmiar pliku , prżeskalowacc obraż, żmienicc opis wybierając prżycisk „Edytuj obrazek” lub
usunącc plik klikając po prawej stronie „Usuń na zawsze”.

W gocrnym prawym rogu wybieramy inny obraż lub wracamy do listy wsżystkich plikocw.

 6. Administracja Użytkownikami

 6.1. Dodawanie

Po  wybraniu  ż  menu  „Użytkownicy/Dodaj  nowego” użupełniamy  pola  ,  wybieramy  role  i  żapisujemy
wybierając prżycisk „Dodaj nowego użytkownika”

 6.2. Edycja

Edytowacc użyytkownika możyemy w menu „Użytkownicy/Wszyscy użytkownicy” wybierając prżycisk  „Edytuj”
prży  wybranym użyytkowniku pod nażwą  lub  żmienic c dane żalogowanego użyytkownika  wybierając  w menu
„Użytkownicy/Twój profil”   

 6.3. Usuwanie

Usuwamy użyytkownika  w menu „Użytkownicy/Wszyscy użytkownicy” wybierając prżycisk „Usuń” prży 
wybranym użyytkowniku pod nażwą.
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 7. Edytor tekstowy

Do edycji trescci wpisocw i stron  służyy wiżualny edytor
Domysclnie posiada on podstawowe funkcje takie jak pogrubianie, pochylanie lub prżekresclenia tekstu.
Aby wyscwietlicc więcej opcji edytora wciscnij poniżysży prżycisk

Aby pogrubicc tekst należyy żażnacżycc interesujący fragment tekstu w edytorże, a następnie kliknij prżycisk 
„pogrub”

Aby pochylicc tekst żażnacż interesujący  fragment tekstu w edytorże, a następnie kliknij prżycisk „pochyl”

Aby żmienicc wielkosccc cżcionki użyyj nagłocwkocw w tym celu wybierż kursorem w edytorże tekst a następnie ż listy
Akapit wybierż pożiom nagłocwka.
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Kolor tekstu żmieniamy prży wykorżystaniu prżycisku żmiany koloru w ksżtałcie litery „A”

 8. Generator DIVI

Gererator DIVI to bardżo rożbudowany moduł odpowiedżialny ża budowanie stron/wpisocw.
Możyna go wykorżystacc prży edycji strony lub wpisocw i uruchomiamy go prży użyyciu poniżysżego prżycisku

Pojawi się wtedy nowy układ żamiast edytora tekstowego (poniżyej prżykładowo wypełnione bloki)
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Na tym etapie kreacji strony/wpisu możyemy edytowacc i dodawacc wiele elementocw . Modyfikację następują po
wybraniu odpowiedniego prżycisku.

1.Wybierż  aktywnosccc / moduł w danym bloku
2.Edytuj daną sekcję
3.Kopiuj cały blok lub moduł
4.Zmienc układ bloku
5.Usunc blok / moduł
6.Dodaj nowy blok/sżereg i wybierż układ
7.Dodaj nową sekcję

Korżystając ż kreatora prży wyborże prżycisku „dodaj szereg” (pkt.6)możyesż wybracc rocżyne układy: jedna 
kolumna, dwie rocwne kolumny, dwie kolumny o rocżynych sżerokoscciach itd. Możyliwoscci jest wiele (żrżut poniżyej).
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Warto dodacc,  żye  układ ten możyna wybrac c albo dla całej strony,  albo dla danego fragmentu bloku. To bardżo
istotne, gdyży dżięki temu generator dostarcża wręcż nieogranicżone możyliwoscci kreacji wyglądu strony (takich
blokocw możyna tworżycc wiele)

Utworżony wcżescniej blok strony możyna teraż wypełnic c aktywnosccią/modułem w tym celu wybierż prżycisk
„Wstaw moduł(y)”  (pkt. 1) Moduły to rocżyne elementy, takie jak żdjęcia, ramki ż opiniami, slidery, formularże
logowania, atrakcyjne wiżualnie tabelki, prżyciski i wiele innych. (poniżysży żrżut pokażuje cżęsccc ż nich).

Po dodaniu bloku możyemy edytowacc dane w nim żawarte

W tym module możyemy np. żaktualiżowacc obraży w galerii cży wybracc układ.

Po wprowadżonych żmianach możyemy podejrżec c wygląd ża pomocą ikony ż okiem na scrodku w  dolej cżęscci
strony.Jescli  wygląd jest satysfakcjonujący możyemy żapisac c żmiany wybierając prżycisk w dolnym lewym rogu
„Zapisz i wyjdź”
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