
Príklad vloženia novej webovej stránky  do  
Galérie webových stránok Website X5 

 
a/   Pred vložením nového náhľadu webovej stránky do galérie si 
overíme, či sa v hlavnej zložke stránky na serveri nachádza obrázok 
s názvom „favImage.png“ , zobrazenie správnosti tohto náhľadu si 
overíme aj v admin. prostredí stránky.   

 

  

b/  Náhľad webovej stránky do galérie môže vkladať len 
zaregistrovaný užívateľ, ktorý sa oboznámil s podmienkami 
vloženia obsahu do galérie a toto aj kliknutím manuálne potvrdil  

 



c/  Pri prvej vkladanej webovej stránke je prázdne pole zaradených 
webových stránok , zobrazený počet je  nulový . 

 

d/ Vloženie novej webovej stránky do galérie sa prevádza 

kliknutím na ikonu  „+“ 

 



e/  Na prvej obrazovke vkladania webovej stránky za zadávajú 
hlavné údaje o webovej stránke. 

    Po uložení obsahu z prvej obrazovky do databázy nie je možné 
údaje opraviť ,  zmena obsahu sa môže uskutočniť len vymazaním 
web. stránky z databázy a jej novým opätovným vložením. 

- Typ protokolu sa volí výberom z   http:// alebo  https:// 
 

- Názov URL webovej stránky sa môže zadať podľa vzoru : 
    s www  -      „ www.vasa_domena.sk „      
    subdoména   -  „ subdomena.vasa_domena.sk „ 
    podstránka    -  „  www.vasa_domena.sk/podstranka 
                                „ subdomena.vasa_domena.sk /podstranka„ 
 Na konci URL sa nemôže nachádzať  znak „ / „ 
  

- Do web. stránka bola vygenerovaná softvérom je možné 
vybrať príslušnú verziu WebsiteX5 , vrátane verzií V14. 
 

-  Podľa jazykových verzií web. stránky je možné vybrať jednu 
alebo viac predvolených skratiek používaných jazykov. 
 

- V prípade potreby je možné pre web. stránku zadať aj iné 
skratky  jazyka  
 

- Pre web. stránku je povinne zadať minimálne jedno kľúčové 
slovo , je možné zadať maximálne 5 kľúčových slov oddelených 
čiarkami. Pre prehľadnosť je nutné medzi slovo a čiarku vložiť 
medzeru.   
 

- Pre web. stránku je možné zadať, že obsahuje sekciu 
internetového obchodu a obsah určený len pre dospelých 
 



f/ Posledným zadávaným údajom pre vkladanú webovú 
stránku je zaradenie do kategórie. 
 

 
 
g/  O odoslaní  nového záznamu do databázy je užívateľ 
oboznámený oznamom 

 

  
 
 



h/ V druhom okne zadávania údajov pre vkladanú webovú 
stránku sú zobrazené : 
 
-      Obrázok náhľadu webovej stránky 
- URL zobrazenej webovej stránky 
- URL súboru náhľadu zobrazenej  webovej stránky 
- Nastavený režim voľby náhľadu 

 

 
 
Galéria webových stránok má prednastavený režim voľby 
náhľadu webovej stránky na „system“ v ktorom je URL súboru 
náhľadu vytvorený z URL webovej stránky doplnený 
o predvolený názov „favImage.png“ súboru  obrazu náhľadu 
pre WebsiteX5. 
 



V režime „uziv“ môže užívateľ pre náhľad webovej stránky 
zadať URL ( bez zadania komunikačného protokolu ) a iný 
názov grafického súboru . 
 
Administrátor galérie webových stránok má k dispozícii aj 
ďalší režim voľby náhľadu „ admin“ .  
 

 
 
 
Zmenu náhľadu  webovej stránky  uskutočnenáho v režime 
admin nemôže užívateľ upraviť . Zmenu náhľadu môže 
užívateľ uskutočniť len vymazaním  stránky a opätovným 
zadaním údajov pre stránku . 
 
 
 



 

 

 

i/ O odoslaní   záznamu do databázy je užívateľ oboznámený 
oznamom 
 

  
 
 



j/ Podľa zadaných všetkých údajov pre vkladanú webovú 
stránku je web. stránka zaradená do galérie ako najnovší 
záznam pre prihláseného užívateľa  .  
 

 
 
k/  zaznamenanú webovú stránku do galérie je možné zmazať 
alebo editovať. 
 

 



 

 

 

l/ Náhľad na vloženú web. stránku v galérii  

 

Poprad  1.11.2017                                                       Ladislav Šaling 


