Stav klubového webu k 2.5.2012
Použitá aplikace = redakční systém Joomla!:
• Joomla je profesionální redakční systém určený pro kompletní správu webového
obsahu. Obsahuje velké množství pluginů a dostupných rozšíření, podporuje změny
vzhledu, blogy, diskuzní fóra, hlasování, kalendář, internetový obchod, apod.
• Joomla disponuje základnou vývojářů a přispěvovatelů.
• Joomla je licencována pod GNU GPL a šiřitelná zdarma.
• Největší výhodou je, že vzhled je nezávisle oddělen od obsahu (může se měnit vzhled
stránek, obsahu se to nijak nedotkne)
• další vývoj Joomla:
o vyvíjí se v dalších verzích, které vždy obsahují další nové funkcionality, nebo
vylepšené funkcionality (odstranění předešlých chyb aj.),
o nové verze aktualizuje administrátor,
o http://www.joomlaportal.cz/
UŽIVATELÉ, kteří obsluhují NOVÝ klubový web:
• Jsou 2 role = administrátor + redaktor:
o Administrátor:
 provedl výchozí nastavení stránek (rozložení, barvy, funkcionality)
 provádí vkládání loga sponzorů
 provádí zakládání/přejmenování nových karet/záložek
 provádí zálohy a případnou obnovu systému
o Redaktor:
 vkládá texty, soubory
 vkládá fotografie
• Role má své charakteristiky, což jsou – „nároky - přítomnost - předatelnost“:
o Administrátor:
 nároky: musí mít ICT znalosti, musí znát systém Joomla
 přítomnost: je nutná jeho občasná přítomnost pro nahrání nových /
opravených funkcionalit, pro zálohování systému, pro správu sponzorů
 předatelnost: předat práci lze pouze stejně kvalifikované osobě
o Redaktor:
 nároky: stačí základní ICT znalosti (práce se soubory, práce s foto)
 přítomnost: stálá přítomnost, nahrávání souborů
 předatelnost: předání práce je relativně jednodušší, jedná se
o předání objemu informací s menší náročností
UŽIVATELÉ, kteří obsluhovali dřívější klubový web:
• Administrátor (Tomáš Tintěra)
• Redaktor (Eliška Tintěrová)

SOUČASNÉ PROBLÉMY a z toho vyplývající ZÁSAHY ADMINISTRÁTORA:
•

•

Joomla nyní umožňuje nahrávání souborů pouze nižších verzí, tzn. DOC a XLS (ne
současných souborů typu docX či xlsX):
o administrátor říká, že postupně zajistí nápravu, protože v další verzi Joomla
bude umožněno nahrávání souborů vyšších verzí
přidávání příloh:
o nefunguje přidávání příloh v rámci editoru, proto administrátor udělal
provizorní řešení pro přidávání příloh mimo dialog
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•

•

•

•
•

o administrátor postupně tento problém odstraní a umožní přidání příloh
v dialogu
prohlížeč:
o používání MS Explorer je problematické a způsobuje chyby
o je doporučeno používání např. Internet Google Chrome, nicméně tento
požadavek může být pro běžného klubového uživatele nesrozumitelný a
zároveň i nesplnitelný
půlení obrazovky:
o ze zatím nezjištěných důvodů se někdy změní vzhled obrazovky tak, že se
nepřehledně rozpůlí; administrátor zatím nezjistil důvody této chyby a
předpokládá, že se může jednat o souvislost s MS Explorer, tomu ale odporuje
fakt, že na počítači redaktoru se tato chyba v MS Explorer neprojevuje
loga sponzorů:
o web je nastavený tak, že loga sponzorů může nahrávat pouze administrátor
o redaktor nemá (dle názoru administrátora) dělat tuto práci, neboť je s tím
spojeno nebezpečí, že redaktor při administrátorské práci nechtěně poškodí
klubový web (není-li znalec Joomla)
o případným řešením může být, že administrátor předělá zveřejňování sponzorů
tak, aby byla proveditelná v režimu redaktora, což ale prý (dle názoru
administrátora) není možné
karty / záložky:
o nové karty / záložky může vytvářet pouze administrátor: např. do stávající
záložky ARCHIV bude potřeba vytvořit novou podzáložku NOVOROČENKY
zálohování a obnova systému:
o zálohy provádí administrátor
o je třeba, aby administrátor si stanovil nějaký zálohovací režim,
o asi zálohu také provádí webhostingová firma (gigaserver), je třeba to prověřit
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