Datové seznamy
Datové seznamy je aplikace, která se nachází v modulu Nástroje autora.
Zde se nacházejí informace (texty, obrázky, …), které se na webu poměrně často mění. Typicky jde
třeba o bannery na hlavní straně nebo vyskakovací zprávy na webu a podobně.
1. Spusťte modul Nástroje autora a následně aplikaci Datové seznamy.
2. Vyberte si, který datový seznam chcete upravit. Například tedy hlavní banner, ve kterém
chcete změnit obrázek.
3. Datový seznam editujte dvojklikem nebo pomocí tlačítka Upravit v panelu nástrojů.
4. Otevře se nový tab se základním nastavením. Přepněte se na tab Položky.
5. Zde vidíte kompletní seznam všech bannerů. Bannery, které již nechcete používat, můžete
smazat nebo zneaktivnit. Příznak aktivity vidíte ve sloupci Aktivní.
6. Pro přidání nové položky klikněte na tlačítko Přidat.
7. Objeví se nové okno, ve kterém můžete vyplnit potřebné informace. Pro banner platí, že
musíte minimálně nahrát obrázek (pole Soubor) ze svého Správce souborů. Klikněte na
lupu a Správce souborů se otevře v novém okně. Vyberte požadovaný banner (nebo ho
prvně nahrajte ze svého počítače, pokud jste tak ještě neučinili). Pro banner platí, že do
pole Odkaz můžete vložit cestu ke konkrétnímu produktu nebo kategorii (zadáte sem tedy
například “/mikrovlnne-trouby/“.
8. Na tabu Obecné můžete změnit aktivitu položky (jako výchozí je nastavena na ANO).
9. Záznam uložte.
10. Pokud chcete nějaký jiný banner deaktivovat, jednoduše ho editujte a na tabu Obecné
změňte jeho aktivitu na NE.
11. Uložte celý datový seznam.
12. Podívejte se do náhledu webu (klikněte vpravo nahoře na Nástroje autora a objeví se boční
panel. Klikněte na ikonku očička u webu IPRICE a náhled se otevře v novém okně).
13. Pokud je vše v pořádku, vraťte se do BizBoxu a projekt schvalte (šipečka vedle vašeho
jména vlevo nahoře -> Projektové nástroje -> Schválit projekt.
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