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WPISY / AKTUALNOŚCI TOP 

Aktualności TOP są dostępne na wszystkich witrynach, na których znajduję się obszar Rotor 

 

 

Aktualności TOP to wpisy o szczególnej ważności, które powinny być wyróżnione na stronie. Aby wpis 

wyświetlał się poprawnie należy  dołączyć do niego obrazek wyróżniający, który będzie widoczny w 

obszarze rotora.  

Struktura aktualności TOP: 

1. Tytuł aktualności TOP 

2. Tekst informacyjny (tekst informacyjny nie jest konieczny, jeśli przedmiotem wpisu jest np. 

zaproszenie na wystawę publikowane w formie np. PDF, JPG) 

3. Obrazek wyróżniający (opcjonalnie) 

4. Zdjęcia (opcjonalnie) 

5. Materiały do pobrania (opcjonalnie) 

6. Linki (opcjonalnie) 

7. Multimedia (w tym PDF, wideo, itp.) (opcjonalnie) 

8. Szablon wpisu – w zależności od charakteru wpisu należy przypisać właściwy szablon.  

9.  Tagi – słowa kluczowe, które ułatwią wyszukanie treści, tematu aktualności (zalecane w 

każdym wpisie) 

 Lead/zajawka – w aktualnościach TOP ta opcja nie jest konieczna do uzupełnienia (w tym 

rodzaju wpisów lead/zajawka jest niewidoczna dla odbiorcy). 



 

 

Ważne: przed publikacją / podglądem wpisy należy wybrać odpowiednią kategorię wpisy – w tym 

przypadku kategorię „Aktualności TOP”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WPISY / AKTUALNOŚCI 

Aktualności to wpisy o charakterze informacyjnym, dostępne są na wszystkich witrynach, na których 

znajduje się obszar „Aktualności”.  

 

 

Struktura Aktualności: 

1. Lead / Zajawka  - wprowadzenie, które powinno znaleźć się we wszystkie aktualnościach. 

Tekst (do 150 znaków) będzie widoczny z pozycji strony głównej / archiwum pod tytułem 

aktualności. 

Tekst ten jest formą skrótu aktualności, który ma zachęcić odbiorcę do przeczytania całości wpisu.  Po 

publikacji wpisu lead jest widoczny bezpośrednio pod tytułem aktualności. 

 



2. Tytuł Aktualności 

3. Tekst informacyjny (tekst informacyjny nie jest konieczny, jeśli przedmiotem wpisu jest np. 

zaproszenie na wystawę publikowane w formie np. PDF, JPG) 

4. Obrazek wyróżniający (opcjonalnie) 

5. Zdjęcia (opcjonalnie) 

6. Materiały do pobrania (opcjonalnie) 

7. Linki (opcjonalnie) 

8. Multimedia (w tym PDF, wideo, itp.) (opcjonalnie) 

9. Szablon wpisu – w zależności od charakteru wpisu należy przypisać właściwy szablon.  

10.  Tagi – słowa kluczowe, które ułatwią wyszukanie treści, tematu aktualności (zalecane w 

każdym wpisie) 

 

 

Ważne: przed publikacją / podglądem wpisy należy wybrać odpowiednią kategorię wpisy – w tym 

przypadku kategorię „Aktualności”. 

 Publikacja nekrologu – struktura tego rodzaju wpisu jest taka sama jak w przypadku zwykłej 

aktualności, jednak przed podglądem / publikacją należy dodatkowo wybrać kategorię 

„Nekrologi”. Lead/zajawka nie jest wymagana.  

 

Określenie czasu w jakim wpis lub strona wyświetla się w serwisie. 

Jeśli konkretny wpis lub strona po upływie określonego czasu ma zostać usunięty z serwisu 

www.asp.waw.pl, należy przed publikacją, lub w trakcie edycji już utworzonej publikacji, 

wprowadzić parametry, które będą określać po upływie jakiego terminu wpis lub strona ma 

przestać być widoczny dla użytkowników serwisu. 

 

http://www.asp.waw.pl/


Wpis lub strona pomimo wprowadzonego limitu czasowego, wciąż będzie znajdywać się do 

dyspozycji z poziomu kokpitu.  

 

 

1. Wprowadzanie parametrów określających czas widoczności publikacji: 

2. Należy zaznaczyć opcję „Enable Post Expitation” 

3. Wybrać datę zakończenia wyświetlania publikacji 

4. Wybrać kategorię: delete / remove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYDARZENIA 

Wydarzenia są dostępne na wszystkich witrynach, na których znajduje się obszar „Wydarzenia”. 

 

 

 

 

Struktura wydarzeń: 

1. Tytuł wydarzenia 

2. Tekst informacyjny (tekst informacyjny nie jest konieczny, jeśli przedmiotem wpisu jest np. 

zaproszenie na wystawę publikowane w formie np. PDF, JPG) 

3. Zdjęcia (opcjonalnie) 

4. Materiały do pobrania (opcjonalnie) 

5. Linki (opcjonalnie) 

6. Multimedia (w tym PDF, wideo, itp.) (opcjonalnie) 

7. Lokalizacja wydarzenia (opcjonalnie) po wprowadzeniu adresu według przyjętych założeń, po 

publikacji wpisu pojawi się mapka ze wskazanym miejscem. 

8. Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia (konieczne).  

o Jeśli nieznana jest data i godzina rozpoczęcia wydarzenia, należy przyjąć założenia 

umowne, np. datę i godzinę publikacji wydarzenia na stronie.  

 

Wydarzenia – teksty informujące o: 

 Wystawach 

 Wernisażach 

 Spotkaniach 

 Konferencjach 

 Konkurach 



Każde z wydarzeń umieszczanych na stronie powinny mieć określone ramy czasowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRONY 

Struktura strony: 

1. Tytuł strony 

2. Tekst (tekst nie jest konieczny, jeśli przedmiotem  jest publikacja w formie np. PDF, JPG) 

3. Zdjęcia (opcjonalnie) 

4. Materiały do pobrania (opcjonalnie) 

5. Linki (opcjonalnie) 

6. Multimedia (w tym PDF, wideo, itp.) (opcjonalnie) 

7. Rodzic (opcjonalnie) 

o Jeśli utworzona strona ma być uwzględniona w już istniejącej strukturze stron należy 

wybrać jej „Rodzica”.  

8. Szablon strony – w zależności od charakteru strony należy przypisać jej właściwy szablon.  

9. Obrazek wyróżniający (opcjonalnie) 

10. Tagi – słowa kluczowe, które ułatwią wyszukanie treści, tematu aktualności (zalecane w 

każdym wpisie) 

 

 

 

 

 



Określenie czasu w jakim wpis lub strona wyświetla się w serwisie. 

Jeśli konkretny wpis lub strona po upływie określonego czasu ma zostać usunięty z serwisu 

www.asp.waw.pl, należy przed publikacją, lub w trakcie edycji już utworzonej publikacji, 

wprowadzić parametry, które będą określać po upływie jakiego terminu wpis lub strona ma 

przestać być widoczny dla użytkowników serwisu. 

Wpis lub strona pomimo wprowadzonego limitu czasowego, wciąż będzie znajdywać się do 

dyspozycji z poziomu kokpitu.  

 

 

1. Wprowadzanie parametrów określających czas widoczności publikacji: 

2. Należy zaznaczyć opcję „Enable Post Expitation” 

3. Wybrać datę zakończenia wyświetlania publikacji 

4. Wybrać kategorię: delete / remove 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asp.waw.pl/


STYLE FORMATOWANIA TEKSTU 

 

Do budowania treści na stronie korzystamy z wcześniej zaprojektowanych styli. Pozwoli to na 

zbudowanie spójnej całościowo i wizerunkowo strony internetowej. Poniżej przedstawiam style i 

elementy, które powinny znajdować się do dyspozycji użytkownika wprowadzającego treści, z 

krótkim omówieniem jak je stosować. 

 

 

 Dłuższy cytat – aby wyróżnić cytat w tekście należy z pozycji edytora tekstowego użyć 

opcji „blok z cytatem”. 

 


