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1. Első lépések…
A bejelentkezést követően a honlapvarázsló kezdő ablakában, a Start gombra kattintva a
Dizájn kiválasztása ablakba jut (kép: Varázsló). Itt választhat a beépített dizájnok és a
hozzájuk tartozó hangulatelemek közül. Választását segíti az előnézet ablak. Ismét a
Tovább gombra kattintva a program összegzi választását. A Befejezés gomb
megnyomásával a varázsló összeállítja egyedi honlapját, és eljuttatja Önt a szerkesztői
felületre.

(Varázsló)
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2. Honlap szerkesztése I.
Hogy rendszere az Egálnet lapjainak megtekintésére kifogástalanul alkalmas-e, az
alábbiak segítségével ellenőrizheti:
Keresse meg az alábbi ablakot a következõ módon: Internet Explorer böngészőben Menü
- Eszközök (Tools) - Internet beállítások (Internet options…) - Biztonság (Security)
Megbízható helyek (Trusted sites) (a zöld figurára klikkelni) - majd Nyomja meg a
“Helyek…” (Sites…) gombot (kép: Beállítás 1.):

(Beállítás 1.)






A “Webhely hozzáadása…” (“Add this Web site...”) ablakba írja be ezt: *.egalnet.hu
Eztuán nyomja meg a “Hozzáadás” (“Add”) gombot.
Ha tiltakozik a program, ellenőrizze, hogy a “Kiszolgálóellenőrzés…” (“Require
server verification...”) ablakocska üres-e (ha nem, klikkeljen rá...).
Nyomja meg az "OK"-t (kép: Beállítás 2.)
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(Beállítás 2.)

A leírt eljárással az Egálnet-et helyet megbízható helynek nyilvánította, és az ezekre
érvényes beállításokat fogja a gép használni.
Az Eszközök (Tools) - Előugró ablakok blokkolása (Pop-up Blocker) - Előugró ablakok
blokolási beállításai (Pop-up Blocker Settings) opciónál az “Engedélyezni kívánt webhely
címhez” írja be ezt: *.egalnet.hu majd nyomja meg a “Hozzáad” (Add) gombot.
A beállításokat az "Bezárás" (Close) gomb megnyomásával rögzítheti (kép: Beállítás 3.).
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(Beállítás 3.)

A szerkesztő előre elkészített oldalakat nyit meg (kép: Oldal 1). Amit lát, az egy ún.
WYSIWYG (what you see is what you get = azt kapja, amit lát) szerkesztő felület. Ez azt
jelenti, hogy a beágyazott, szerkesztést lehetővé tevő elemek (a különböző színű nyilak,
valamint az eszköztár) kivételével mindent úgy láthat, ahogyan az “éles” környezetben,
az interneten látszani fog. Minden formázási funkciót úgy alakítottunk ki, hogy a lehető
legegyszerűbben formálhassa honlapját, például a szövegek a szerkeszteni kívánt
szövegrészre kattintva átírhatók, menüpontok adhatók hozzá, vagy törölhetők egyetlen
gombnyomással.
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(Oldal 1.)

Szöveget a MS Word programhoz hasonlóan egyszerűen klikkeléssel és beírással írhat át,
vagy hozhat létre. A szövegszerkesztést gazdag formázási lehetőségek egészítik ki, a
megszokott szövegszerkesztőkhöz hasonlóan. A formázást szolgáló eszközök a böngésző
felső menüsorában találhatók.
A szövegeken (menücímek, cikkek, stb.) túl természetesen a honlap teljes tartalmát kedve
szerint alakíthatja. A bővítési és feltöltési funkciók eléréséhez a kék és a piros navigációs
nyilak lesznek segítségére (ezek később részletezésre kerülnek).
A rendszerszintű funkciókat pedig szintén a felső menüsor tartalmazza.

2.1. Tartalmi területek, tartalmi elemek
Az egyszerűen kezelhető felület alapelve, hogy mindössze két különböző színű
navigációs nyíl segítségével bármilyen alakítást végezhet az oldalon. Ehhez az egyszerű
kezelhetőséghez szükség van a tartalmi területek, valamint a tartalmi elemek definiálására
(kép: Oldal 2., Oldal 3.).
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(Oldal 2.)

2.1.1. Tartalmi területek
A honlap olyan területei, amelyek magukban foglalnak konkrét tartalmakat: menüt,
cikkeket, képeket, stb.. Elhelyezkedésük az oldalon - adott dizájnban - állandó (kivéve az
olyan elemeket, amelyek beszúrás után tovább bővíthetőek, pl. gyűjtemények, kérdőív,
stb.).
a. Főmenü: Itt látható a honlapon található oldalak címe, ez minden aloldalról
elérhető.
b. Középső tartalom: Ezen a felületen találhatóak az adott menühöz tartozó fő
tartalmak (cikkek, képek, stb.).
c. Oldalsó tartalom: A középső tartalmat kiegészítő elemeket találhatunk itt (kisebb
cikkek, almenü, stb.). Az oldalsó hasábban lévő tartalom minden oldalon a
főoldalon lévő oldalsó tartalmat mutatja, hacsak a felhasználó úgy nem dönt, hogy
az adott lap oldalsó tartalmát a többiétől külön szerkeszti. Erről bővebben az
Oldaltérkép funkciónál olvashat.
d. Hiba! A hivatkozási forrás nem található.Hiba! A hivatkozási forrás nem
található.Hiba! A hivatkozási forrás nem található.Gyűjtemények, tovább
bővíthető elemek: A középső, vagy az oldalsó tartalmi területekben
elhelyezkedő, egyéb tartalmakat (cikkek, képek, kérdőív elemek, stb.) magukban
foglaló elemek. Ezek lehetnek mind középen, mind oldalt (pl. képgyűjtemény,
táblázat, térosztóval elválasztott cikkgyűjtemény, linkgyűjtemény, valamint azok
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az extrák, amelyek bővíthetőek újabb sorokkal, elemekkel stb. - pl. Szavazás,
kérdőív).

2.1.2. Tartalmi elemek
A tartalmi területeken elhelyezkedő konkrét tartalmak: cikkek, képek, táblázatsorok,
menünevek, nem bővíthető extra elemek (pl. névnap modul, látogatottság számláló, stb.)
valamint gyűjtők. A gyűjtők olyan speciális tartalmak, amelyek tartalmi elemek, és
tartalmi területek is egyben. (Kezelhetőek egyedi elemként is, mozgathatóak, törölhetőek,
és minden esetben egy tartalmi területen belül helyezkednek el, azonban tartalmaznak
más elemeket is, ilyenformában tehát tartalmi területek is.)

(Oldal 3.)
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3. Honlap szerkesztése II.
A navigációs nyilak használata az előzőek ismeretében már egyszerű. Minden tartalmi
területhez tartozik egy-egy kék nyíl, valamint minden tartalmi elemhez egy-egy piros. A
speciális gyűjteményekhez, vagy bővíthető extrákhoz tartozik kék és piros nyíl egyaránt
(hiszen ezek mind tartalmi területeket, mind tartalmi elemeket magukban foglalhatnak).
A nyilakra rákattintva megnyílik egy legördülő menü, amely tartalmazza minden, az adott
helyen elvégezhető funkció lehetőségét.

3.1. A kék nyíl használata
A kék nyíl (kép: Kék nyíl) mindig egy átfogó tartalmi területre (gyűjteményre, menüre,
almenüre, az oldalt feltöltő tartalomra, vagy bővíthető extrákra) vonatkozik. Segítségével
bővítheti, töltheti fel tartalommal honlapját. Itt adhat tehát hozzá az adott tartalmi
területhez újabbakat, mindet törölheti, valamint ha segítségre van szüksége, itt olvashat
bővebben a funkció használatáról.

(Kék nyíl)

3.1.1. Választható funkciók:
•

Elem hozzáadása: A kék nyílon az elem hozzáadására kattintva eljutunk a következő
felugró ablakhoz (kép: Oldal 4.):
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(Oldal 4.)

A felugró ablak baloldalán - lenyitható kétszintű struktúrában - találhatóak azok az elem
típusok, amelyekkel a honlap bővíthető, középen pedig az adott kategóriába tartozó
elemek előnézete látszik (kép: Oldal 5.). Ezekből választva, majd az OK gombra kattintva
szúrható be a honlapra a kívánt elem (több elem egyszerre történő beszúrásához a Ctrl
gombot nyomva tartva kell kijelölni a kívánt beszúrandó elemeket).
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(Oldal 5.)

A beszúrható elemek tehát a következők:
Cikkek:
- Általános
- Képes cikk
- Hasábolt cikk
Gyűjtők:
- Táblázat (linkgyűjtemény)
- Két hasábos gyűjtő (csak a középső tartalomra történő hozzáadási opció)
- Gyűjtemény (képgyűjtemény, médiatár)
- Almenü
A gyűjtő-típusok elemei a beszúrást követően tetszés szerint törölhetők vagy
számuk növelhető.
Extrák:
- Fórum
- Szavazás
- e-Bolt
- Belépődoboz
- Vendégkönyv
- Kérdőív
- Írj nekem!
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- Futófény
- Névnap
- Gyorskereső
- Számláló
- Hírlevél
- Akadálymentes nézet
- Nyelvválasztó
- Oldaltérkép
A fenti elemek funkcióját az eXtrák fejezetben részletezzük.
Képek, és Dokumentumok
A felugró ablakban az elemek beszúrásán kívül képeket/dokumentumokat is tölthetünk
fel, és könyvtárakba rendszerezhetjük őket. A Képeim/Dokumentumaim cím alatt a
korábban már feltöltött képei/dokumentumai találhatók, lehetővé téve azt, hogy egy-egy
képet vagy dokumentumot a honlap akár több oldalán is elérhessen anélkül, hogy újra fel
kelljen töltenie.
3.1.1.1. Képek/Dokumentumok feltöltése
A kívánt terület kék nyilán az elem hozzáadására kattintva eljutunk a következő felugró
ablakhoz, ahol a Képek/Dokumentumok elem típus kiválasztásánál megjelenik a Fájl
feltöltése funkció az előnézeti ablak feletti sávban (kép: Oldal 6.). Erre kattintva saját
gépéről feltöltheti a kívánt képet vagy dokumentumot, valamint megadhatja annak
megjelenítendő címét is. A Feltölt gombra kattintva mentheti el a képet/dokumentumot.
Ha véletlenül a nem megfelelőt választotta ki, le is állíthatja a feltöltést. Ezt követően a
feltöltött kép vagy dokumentum megjelenik a Képek/Dokumentumok között. Az ide
feltöltött képet pedig egy klikkeléssel beemelheti a kívánt helyre és az előnézeti ablakban
megtekintheti a végeredményt.
Lehetősége van arra is, hogy az így feltöltött képeket/dokumentumokat saját
könyvtár(ak)ba rendezze, ehhez az Új könyvtár menüre kell kattintania és meg kell adnia
a könyvtár elnevezését (kép: Oldal 7.). Ezt követően az ide tartozó képeket és
dokumentumokat át kell helyeznie a megfelelő könyvtárba (az MS Wordben ismert
beillesztés funkciókkal).
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(Oldal 6.)

(Oldal 7.)
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3.1.1.2. Kontextusfüggő beszúrás
Az elem beszúrás fontos tulajdonsága, megkönnyítendő a felhasználók munkáját, hogy
úgynevezett kontextusfüggő módon jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy a fent felsorolt
elemek közül mindig csak az adott helyre (a kék nyíl megnyomásának helyén)
ténylegesen beszúrható elemek jelennek meg. Értelemszerűen egy képgyűjteménybe csak
képeket szúrhat be, cikkeket, vagy extrákat nem (ezeket fel sem dobja az ablak, mint
lehetőségeket). Néhány általános példa:
-

középső, vagy oldalsó tartalomban: választhat az összes felsorolt elem közül
gyűjtőben: bővítheti gyűjtőjét képekkel, fájlokkal, vagy cikkekkel
Extrákban: a szavazást újabb szavazási lehetőséggel, a kérdőívet újabb
kérdéssel, az elektronikus boltot új termékkel bővítheti, stb.
menüben, vagy almenüben: új menüpontot hozhat létre a megadott listából.

3.1.1.3. Menübeszúrás
Speciális esetként jelentkezik a menük, almenük bővítése, ahová értelemszerűen nem
cikkek, vagy képek, hanem új menüpontok szúrhatóak be (kép: Menübeszúrás).

(Menübeszúrás)

• Beillesztés: Egy másolt, vagy kivágott tartalmi elem beillesztése az adott tartalmi
területre (lásd még a piros nyíl használatát).
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• Minden elem törlése: Segítségével törölheti az adott tartalmi terület összes elemét.
• Segítség: Itt olvashat bővebb leírást, amennyiben a kék nyíl használata nem
egyértelmű.

3.2. A piros nyíl használata
A piros nyíl (kép: Piros nyíl) mindig egy tartalmi elemhez (cikkhez, menüponthoz,
almenühöz, gyűjteményhez, extrához, képhez, fájlhoz, vagy az extra modulok soraihoz)
tartozik. Segítségével kezelni tudja az adott tartalmi elem elhelyezkedését, meg tudja
nyitni az adott elemet, törölhet, elvégezhet különböző beállításokat, láthatóvá teheti az
elem tartalmát a látogatók számára, valamint, ha segítségre van szüksége, itt olvashat
bővebben a funkció használatáról.

(Piros nyíl)

3.2.1. Választható funkciók:


Előrébb mozgat/hátrébb mozgat: Ezen funkció segítségével az adott tartalmi
elemet az Önnek legmegfelelőbb helyre mozgathatja. A funkció egyszeri
kiválasztásával az elem egyet előrébb vagy hátrébb mozog, többszöri klikkeléssel
bárhová helyezhető.
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Megnyit: A megnyit funkció egyenértékű egy weboldalon az elemre való
kattintással, tehát a feliratra klikkelve az adott elem (menüpont, linkelhető cikk,
kép, stb.) tartalma lesz látható.



Másolás/Kivágás: Másolja/kivágja az adott tartalmi elemet. A kék nyíl beillesztés
funkciójával elhelyezheti a másolt/kivágott elemet bármely tartalmi területen.



Törlés: Törli az elemet.



Látható: A funkció arra alkalmas, hogy egyes elemeket csak a szerkesztőben
lehessen látni, szerkeszteni, a látogatók számára ne legyen elérhető az adott elem
(pl. egy szerkesztés alatt álló menüpont, vagy cikk). A láthatóság ki-be
kapcsolható, a kapcsoló állását a funkció melletti pipa, valamint kikapcsoltság
esetén a szerkesztőben halványabb megjelenés mutatja.



Beállítás: Az adott elemhez tartozó jellemzőket állíthatók be, pl. képméret,
linkelhetőség, vagy az extrák esetében a működéshez szükséges tulajdonságok
adhatók meg. (pl. Írj nekem! doboznál meg kell adnia egy levelezési címet, stb.).
Az extrákról még később az eXtrák fejezetben bővebben olvashat.



Képcsere: Csak cserélhető képeknél látható funkció, az adott képet itt cserélheti
le.



Segítség: Itt olvashat bővebb leírást, amennyiben a piros nyíl használata nem
egyértelmű.

3.3. Az eszköztár használata
A szerkesztői felület felett található eszköztár rengeteg funkciót foglal magában.
Használatával megformázhatja a weboldalon található írásokat (cikkszöveget,
menücímet, stb.), táblázatot szúrhat be, hivatkozást hozhat létre, elemet szúrhat be,
elmentheti, vagy akár egy előnézeti képen láthatja addigi munkáját. (kép: Eszköztár)
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(Eszköztár)

3.3.1. Választható funkciók:


Formázás: Az eszköztárban megtalálható szinte minden olyan opció, amelyet a
MS Wordben használna: beállíthatja a betűméretet, a betűszínt, betűtípust,
kiemelhet, számozhatja, igazíthatja a tartalmat, kiválaszthatja a háttér színét, stb.



Tábla beszúrása: Előre meghatározható méretű táblázat beszúrására szolgáló
funkció.



Hivatkozás létrehozása: A megfelelő szöveg kijelölése után a hivatkozás
létrehozása funkciót kiválasztva megadhat egy bármilyen típusú hivatkozást (http,
ftp, stb.), így a kijelölt szövegre kattintva a megadott hely nyílik meg egy új
ablakban.



Elem beszúrása: Egy adott tartalmi részbe történő kép beszúrását teszi lehetővé.



Ötlettár: A honlapszerkesztéssel kapcsolatos tippeket, innovatív ötleteket
tartalmazza, melyeket egy kattintásra az eszköztár alatt megjelenő sávban
olvashat. A sáv jobb szélén található zöld nyíllal válthat újabb tippre, és az x-szel
zárhatja be az ötlettárat.



Beállítások: Általános beállítások funkció, itt adhatja meg honlapja címét, a
hírlevél feladójaként szerepeltetett e-mail címet, egy rövid tájékoztató jellegű
leírást valamint a kereső kulcsszavak listáját. További funkciókról a Beállítások
pont Általános beállítások fejezetében olvashat.
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Oldaltérkép: Új ablakban megnyílik egy navigációs doboz, melynek segítségével
tökéletesen átláthatóvá válik honlapjának tartalma. A dobozban lévő bármely
cikkre, vagy menüre kattintva a szerkesztői felületen megnyílik az adott cikk,
vagy menü tartalma. További funkciókról a Beállítások pont Oldaltérkép
fejezetében olvashat.



Felhasználó kezelés: A honlapon regisztrált felhasználók adatbázisa.
Inaktiválásra, törlésre és fórum moderátori kinevezésre, valamint a hírlevélre
feliratkozott felhasználók jelölésére szolgáló funkció. További funkciókról a
Beállítások pont Felhasználó kezelés fejezetében olvashat.



Mentés: Az egyik legfontosabb funkció, a változtatások megőrzéséhez (cikkek,
képek, stb. módosítása után) mindig használja!!!



Előnézet: Afféle próbapublikálás, megtekintheti munkájának eredményét,
ahogyan publikálás után valódi környezetben (az interneten) bárki számára
elérhető lesz.



Dizájnváltás: Honlapja létrehozásakor kiválasztott dizájnját bármikor
megváltoztathatja az egész oldalra, vagy akár csak az adott lapra vonatkozóan.



Tiszta lap: Elölről kezdheti honlapja építését. Használatakor minden addig
létrehozott tartalom elvész (!!!).



Segítség: Itt olvashat bővebb leírást, amennyiben az eszköztár használata nem
egyértelmű.

3.3.2. A honlap kapcsán felmerülő egyéb beállítások
Különböző site-funkciókat alkalmazhatunk az eszköztár Beállítások ikonjára kattintva. A
felugró ablak lapfülein az alábbi lehetőségek közül választhatunk:
3.3.2.1 Általános beállítások
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Az eszköztáron megtalálható funkció. Itt adhatja meg honlapja címét, a hírlevél
feladójaként szerepeltetett e-mail címet, egy rövid tájékoztató jellegű leírást, valamint a
kereső kulcsszavak listáját. Ezenkívül átalakítás esetén zárolhatja honlapját. A
változtatások megőrzéséhez kattintson a Mentés gombra a kívánt módosítások után!
3.3.2.2. Oldaltérkép
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Az eszköztáron megtalálható funkció, amely az alábbi lehetőségeket kínálja:
 megnyitja az adott tartalmat (a dobozban lévő bármely cikkre, vagy menüre
kattintva a szerkesztői felületen megnyílik az adott cikk, vagy menü tartalma,
Beállítható, hogy milyen mélységig jelenítse meg a térkép a tartalmakat
(cikkekkel, vagy anélkül);
 jelszóvédetté teheti oldalait (klikkeljen a lakat ikonra, majd jelölje meg a kívánt
oldalakat);
 meghatározhatja, hogy saját, vagy a főoldali (közös) oldalhasábbal
rendelkezzenek az egyes aloldalak (klikkeljen az oldalhasáb ikonra, majd jelölje
meg a kívánt oldalakat);
 törölheti a honlap egyes elemeit.
3.3.2.3. Felhasználó kezelés
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Az eszköztáron megtalálható funkció. A honlapon regisztrált felhasználók adatbázisa.
Inaktiválásra, törlésre és fórum moderátori kinevezésre, valamint a hírlevélre feliratkozott
felhasználók jelölésére szolgáló funkció.
3.3.2.4. Hírlevél
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A hírlevélre feliratkozott felhasználók, és a létrehozott hírlevelek adatbázisa. Itt
hozhatunk létre új hírlevelet, szerkeszthetjük és törölhetjük azokat, valamint itt
küldhetjük el a már kész hírlevelünket. Lehetőség nyílik a hírlevél-szolgáltatásra
feliratkozott felhasználók törlésére is.
3.3.2.5. Nyelvi beállítások
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Segítségével a kiválasztott nyelveken jeleníthetik meg honlapját a látogatók, az oldalsó
tartalomra beszúrható Nyelvválasztó elem segítségével. A megjelenített oldalakat Önnek
kell megszerkesztenie értelemszerűen a kívánt nyelven. Ehhez lemásolhatja az eredeti,
magyar nyelvű honlapjának a struktúráját, vagy újat hozhat létre.
3.3.2.6. Akadálymentes nézet
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Segítségével a gyengén látók és vakok számára könnyen olvasható verzióban jelenítheti
meg honlapját a látogatók számára, az oldalsó tartalomra beszúrható „Akadálymentes
nézet” elem segítségével. A megjelenített oldalakat Önnek kell megszerkesztenie. Ehhez
lemásolhatja az eredeti, magyar nyelvű honlapjának a struktúráját, vagy újat hozhat létre.
3.3.2.7. Statisztika
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Itt láthatja honlapja látogatottságának statisztikáját.
3.3.2.8. Dizájn
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Itt módosíthatja honlapja aktuális dizájnját, valamint az aloldalakon beállított egyéb
dizájnokat törölheti.
3.3.2.9. Súgó

A Súgó segítségével tájékozódhat a Beállítások panel lapfülein található funkciók
használatáról.

3.4. Az eXtrák
Honlapja elkészítését az Egálnet honlapvarázsló különböző funkció modulokkal segíti.
•

Fórum: Közösségépítést szolgáló funkció, a weboldal látogatói itt nyilvánosan
kifejthetik véleményüket az adott témákról. A piros nyíllal adhatja meg a fórum
egyéni beállításait, a kék nyíllal új témákat nyithat.

•

Szavazás: Segítségével online közvélemény-kutatást készíthet tetszőleges
témakörökben. A szavazás eredményét a modul automatikusan megjeleníti. Az
egyéni beállításoknál adhatja meg a szavazás témáját, valamint a válasz-opciókat.
Választhat a szám vagy százalék szerinti eredmény-megjelenítés között. Később,
itt zárhatja le a szavazást.
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•

e-Bolt: Online termékrendelésre és vásárlásra szolgáló funkció. A középső
tartalomra beszúrható e-Bolt katalógusban kategóriánként rendezheti termékeit. A
piros nyíl segítségével állíthatja be a középső tartalomra beszúrt e-Bolt katalógus
listázási és egyéni beállításait. A kék nyíl segítségével kategóriákat és termékeket
adhat az e-Bolthoz. A vásárlók által kiválasztott termékek az oldalsó tartalomra
beszúrható e-Bolt kosárban jelennek meg.

•

Hírlevél feliratkozás: Az oldalsó tartalomra beszúrható Hírlevél feliratkozás
elemen igényelhetik a felhasználók a hírlevél-szolgáltatást. Az eszköztár
Beállítások / Hírlevél lapfülre kattintva láthatjuk a hírlevélre feliratkozott
felhasználókat, és a létrehozott hírleveleket. Itt hozhatunk létre új hírlevelet,
szerkeszthetjük és törölhetjük azt, valamint itt küldhetjük el a már kész
hírlevelünket. Lehetőség nyílik a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott felhasználók
törlésére is.

•

Akadálymentes nézet: Vakok és gyengén látók honlap böngészését megkönnyítő
funkció. Az oldalsó tartalomra beszúrható elem segítségével könnyedén választhat
a normál valamint az akadálymentes megjelenítési formák között.

•

Nyelvválasztó: Segítségével a Beállítások ikon Nyelvi beállítások lapfülön
kiválasztott nyelveken jeleníthetik meg honlapját a látogatók az oldalsó tartalomra
beszúrható elem legördülő menüsorában. A megjelenített oldalakat Önnek kell
megszerkesztenie értelemszerűen a kívánt nyelven.

•

Vendégkönyv: A weboldal látogatói itt nyilvánosan írhatnak üzenetet Önnek és
egymásnak véleményükről, észrevételeikről, tapasztalataikról. Az egyéni
beállításoknál adhatja meg, hogy mennyi üzenetet jelenítsen meg a modul
egyszerre egy oldalon, valamint hogy az oldalak közti lapozó hová kerüljön.

•

Kérdőív: Segítségével statisztikai célt szolgáló közvélemény-kutatást készíthet.
Az egyéni beállításoknál állíthatja be azokat az e-mail címeket, ahova a látogatók
által kitöltött eredményeket kívánja címezni. A kérdőív tartalmi jellegét az elemen
funkcionáló kék nyíl segítségével módosíthatja.

•

Belépődoboz: A honlapra történő felhasználói regisztrációra valamint a
regisztrációt követő bejelentkezésre szolgál. A regisztrációs űrlap tetszés szerint
módosítható az ehhez kapcsolódó adatokat a felhasználókról szóló listában egyegy felhasználóra klikkelve az adatlapon tekintehi meg.

•

Oldaltérkép: A honlap fő- és aloldalainak könyvtárfa struktúrájú bemutatására
szolgáló funkció. További funkciókról az Eszköztár Oldaltérkép ikon leírásánál
olvashat.

•

Írj nekem!: Közvetlen e-mail küldési lehetőség az Ön által meghatározott
különféle témakörökben (pl. ügyfélszolgálat, személyes e-mail, információkérés,
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stb.). Az egyéni beállításoknál adhatja meg az üzenet tárgyát, az e-mailt fogadó
nevét, valamint kiadásra nem kerülő e-mail címét.
•

Futófény: Rövid, figyelemfelkeltő témájú mottók, közlemények, hirdetések
közzétételére szolgál. Az egyéni beállításoknál állíthatja be a futófényen
megjelenítendő textust, a szöveg sebességét, valamint a fejléc elrejtését.

•

Névnap: Az éves kalendárium alapján az aktuális dátum szerinti névnapokat
mutatja. Az egyéni beállításoknál állíthatja be a modulon megjelenítendő
köszöntő szöveget, annak elrendezését, valamint a fejléc elrejtését.

•

Gyorskereső: Segítségével könnyedén rátalálhat a honlapon található
szövegrészletekre. Az egyéni beállításoknál állíthatja be a típusszűrőket, a
találatok számát valamint a listázási opciókat.

•

Számláló: A honlap látogatottságának aktuális értékét mutatja. Az egyéni
beállításoknál állíthatja be a számláló állását, a megjelenítendő szöveget és
dátumot, a számjegyek összegét, a fejléc elrejtését, valamint itt módosíthatja a
számláló stílusát is.

4. Technikai követelmények
Az Egálnet honlapvarázsló minden elemében webes alkalmazás, ami azt jelenti, hogy
használata egy központi szerverhez kapcsolódva történik. A rendszer használata nem
igényel a felhasználó számítógépén programtelepítést, és adminisztrációt, csak állandó
online internetkapcsolat meglétét, és Microsoft Internet Explorer (5.5+), vagy ennél
magasabb verziószámú böngésző használatát.
A webes alkalmazás lehetővé teszi, hogy Ön, honlapjának szerkesztőrendszerét a nap
bármely szakában, a világ bármely részén, tetszőleges számítógépről elérhesse.
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