
DOKUMENTACJA CMS/Framework BF5.0

Wstęp
Niniejsza dokumentacja poświęcona jest obsłudze Systemu Zarządzania Treścią, który 
uruchomiony został przy serwisie internetowym: [nazwa].

Logowanie do systemu odbywa się na zabezpieczonej stronie.

Większość zaleceń wynikających z niniejszej dokumentacji podyktowana jest 
prawidłowemu wyświetlaniu na urządzeniach mobilnych (responsywność).

Informacje wstępne (ważne)
Po zalogowaniu, aby rozpocząć pracę w systemie zawsze w pierwszej kolejności należy 
wybrać odpowiednią sekcję w danym module (rozwinięcie lewego paska).

Dane w systemie wzbogacone o znak „plusika” zawierają przypisane do siebie wartości, 
np. strona nadrzędna i przypisane do niej podstrony.

Status w systemie oznaczony jest kolorem zielonym (dane aktywne), bądź kolorem 
czerwonym (dane nieaktywne). Kliknięcie w dany kolor powoduje jego zmianę na kolor 
przeciwny.

Po dodaniu jakichkolwiek danych ich status zawsze określony jest jako nieaktywny.

Moduł językowy jest w tej wersji serwisu niedostępny dla użytkownika. Pola określone 
innym językiem niż polski mogą zostać pominięte.

Wysokość pola parametru [textarea] można modyfikować (należy przeciągać prawy dolny 
róg).

Zaleca się wczytywać skompresowane obrazy o rozmiarze maksymalnie 600 pikseli.

Zaleca się aby obrazy wczytywane do serwisu były w kwadratowych proporcjach (nie 
panoramiczne). Wyjątek stanowią zdjęcia wczytywane do banneru głównego.

Zaleca się aby wymiary zdjęć wczytywanych do banneru głównego posiadały wymiar 
1200x300 pikseli (skalowanie responsywne).

Nie zaleca się w edytorze typu „Word” używać nadmiernego formatowania (wykorzystanie 
podglądu kodu).



Praca
Moduł „Treść”

Sekcja „Strony”
Znajduje się tu zbiór wszystkich stron zdefiniowanych w serwisie internetowym. Pole ciemniejsze to strony 
nadrzędne (widoczne w menu serwisu), natomiast pole jaśniejsze to podstrony (widoczne po kliknięciu danej
strony nadrzędnej). W polu strony nadrzędnej przyciskiem „Dodaj” można dodać podstronę dla danej strony 
nadrzędnej. Jeżeli strona nadrzędna ma chociaż jedną podstronę to jej treść staje się niedostępna dla 
użytkownika. W polu podstrony przyciskiem „Usuń” można usunąć daną podstronę. W polu strony 
nadrzędnej znajdują się strzałki do zmiany kolejności wyświetlania stron w menu serwisu. W polu strony 
nadrzędnej i w polu podstrony znajdują się również przycisk „Edytuj” (edycja danej strony/podstrony) i 
przycisk „Status” (włączanie/wyłączanie danej strony/podstrony). Strony nadrzędne, które w nazwie 
zawierają „- strony” są wyłączone ponieważ służą tylko do gromadzenia podstron dla dodatków serwisu (typu
aktualności), więcej w „przykładowe zadanie”.

Dostępne parametry:
- nazwa strony [text] (bez znaków specjalnych),
- treść strony [textarea].

Uwagi:
Nie zaleca się zmian nazw stron już zdefiniowanych.

Sekcja „Dodatki”
Znajdują się tu różnego typu dynamiczne bloki typu „aktualności”, „osiągnięcia”. Pole ciemniejsze to nazwa 
dodatku, natomiast pole jaśniejsze to wartości które są zdefiniowane w danym dodatku. W polu nazwy 
dodatku przyciskiem „Dodaj” można dodać wartość dla danego dodatku (np. kolejny news). W polu wartości 
dodatku przyciskiem „Usuń” można usunąć daną wartość (np. usunięcie newsa). W polu wartości dodatku 
znajdują się również przycisk „Edytuj” (edycja danej wartości) i przycisk „Status” (włączanie/wyłączanie danej
wartości).

Dostępne parametry:
- obecny obraz [image],
- nowy obraz [file] (gdy nowy obraz zostanie wczytany to zastąpi on bieżący),
- nazwa wartości [text],
- data opublikowania [date] (pole odpowiedzialne za kolejność wyświetlania wartości – od najnowszej),
- adres internetowy [text] (może pozostać puste, może wskazywać na adres zewnętrzny: www.przykladowa-
strona.pl, bądź daną stronę zdefiniowaną w serwisie),
- treść wartości dodatku [textarea].

Uwagi:
Po aktywacji parametru „data opublikowania” zostanie wyświetlony kalendarz pop-up – aby wybrać należy 
kliknąć w dany dzień.
Po aktywacji parametru „adres internetowy” zostanie wyświetlona lista dostępnych w serwisie stron – aby 
wybrać należy kliknąć daną stronę.
Nazwa pliku obrazu zawsze jest rzutowana na hash md5.
Zaleca się wczytywać zdjęcia skompresowane o kwadratowych proporcjach (nie panoramiczne) i rozmiarach
maksymalnie 600 pikseli.

Sekcja „Alerty”

Znajduje się tu lista okien pop-up możliwych do wyświetlenia w serwisie. Poszczególne okna przypisane są 
do danej strony nadrzędnej bądź podstrony. W polu nazwy alertu znajdują się również przycisk „Edytuj” 
(edycja treści danego alertu) i przycisk „Status” (włączanie/wyłączanie danego alertu).

Dostępne parametry:
- treść alertu [textarea].

Uwagi:
brak.



Moduł „Zawartość”

Sekcja „Bloki”
Znajdują się tu elementy interfejsu zdefiniowane w serwisie. Pole ciemniejsze to nazwa interfejsu, natomiast 
pole jaśniejsze to wartości interfejsu. W polu nazwy interfejsu „Koła wyliczeniowe” można dodać okrąg z 
liczbami (np. ilość absolwentów). W polu wartości interfejsu „Koła wyliczeniowe” przyciskiem „Usuń” można 
usunąć dany okrąg. W polu wartości interfejsu „Koła wyliczeniowe” znajdują się strzałki do zmiany kolejności 
wyświetlania okręgów. W polu wartości interfejsu „Koła wyliczeniowe” znajdują się również przycisk „Edytuj” 
(edycja danego okręgu) i przycisk „Status” (włączanie/wyłączanie danego okręgu).
W polu wartości interfejsu „Bloki” znajduje się przycisk „Edytuj” (edycja danego bloku).

Dostępne parametry:
- treść okręgu [text],
- treść bloku [textarea].

Uwagi:
brak.

Sekcja „Pliki”
Znajdują się tu pliki w serwisie możliwe do pobrania przez użytkownika. Pole ciemniejsze to nazwa strony 
nadrzędnej lub podstrony, natomiast pole jaśniejsze to nazwa pliku, która jest zdefiniowana na danej stronie. 
W polu nazwy strony przyciskiem „Dodaj” można dodać plik na daną stronę. W polu pliku przyciskiem „Usuń”
można usunąć plik. W polu pliku znajdują się strzałki do zmiany kolejności wyświetlania plików. W polu pliku 
znajdują się również przycisk „Edytuj” (edycja pliku) i przycisk „Status” (włączanie/wyłączanie danego pliku).

Dostępne parametry:
- obecny plik [link],
- nowy plik [file] (gdy nowy obraz zostanie wczytany to zastąpi on bieżący),
- nazwa wyświetlana pliku [text].

Uwagi:
Nazwa pliku zawsze jest rzutowana na hash md5.

Moduł „Grafika”

Sekcja „Slidery”
Znajdują się tu slidery dostępne w serwisie (np. Banner). Pole ciemniejsze to nazwa slidera, natomiast pole 
jaśniejsze to nazwy obrazów zdefiniowanych w danym sliderze. W polu nazwy slidera przyciskiem „Dodaj” 
można dodać obraz do danego slidera. W polu obrazu przyciskiem „Usuń” można usunąć obraz. W polu 
obrazu znajdują się strzałki do zmiany kolejności wyświetlania obrazów. W polu obrazu znajdują się również 
przycisk „Edytuj” (edycja obrazu) i przycisk „Status” (włączanie/wyłączanie danego obrazu).

Dostępne parametry:
- obecny obraz [image],
- nowy obraz [file] (gdy nowy plik zostanie wczytany to zastąpi on bieżący),
- treść na obrazie [text],
- adres internetowy [text] (może pozostać puste, może wskazywać na adres zewnętrzny: www.przykladowa-
strona.pl, bądź daną stronę zdefiniowaną w serwisie).

Uwagi:
Nazwa pliku obrazu zawsze jest rzutowana na hash md5.
Zaleca się wczytywać do slideru „Banner” obraz skompresowany o rozmiarach 1200x300 pikseli.
Po aktywacji parametru „adres internetowy” zostanie wyświetlona lista dostępnych w serwisie stron – aby 
wybrać należy kliknąć daną stronę.

Sekcja „Galerie”
Znajdują się tu zdjęcia dostępne w serwisie. Pole ciemniejsze to nazwa strony nadrzędnej lub podstrony, 
natomiast pole jaśniejsze to nazwa zdjęcia, która jest zdefiniowana na danej stronie. W polu nazwy strony 
przyciskiem „Dodaj” można dodać zdjęcie na daną stronę. W polu zdjęcia przyciskiem „Usuń” można usunąć
zdjęcie. W polu zdjęcia znajdują się strzałki do zmiany kolejności wyświetlania zdjęć. W polu zdjęcia znajdują
się również przycisk „Edytuj” (edycja zdjęcia), przycisk „Status początek” (włączanie/wyłączanie danego 



zdjęcia na początku strony) i przycisk „Status” (włączanie/wyłączanie danego zdjęcia).

Dostępne parametry:
- obecne zdjęcie [image],
- nowe zdjęcie [file] (gdy nowe zdjęcie zostanie wczytane to zastąpi ono bieżące),
- treść wyświetlana pod zdjęciem [text].

Uwagi:
Nazwa pliku zdjęcia zawsze jest rzutowana na hash md5.
Zaleca się wczytywać zdjęcia skompresowane o kwadratowych proporcjach (nie panoramiczne) i rozmiarach
maksymalnie 600 pikseli.

Moduł „Pozycjonowanie”

Sekcja „Meta”
Znajdują się tu podstawowe składniki pomocne w pozycjonowaniu serwisu. W polu wartości danego 
składnika znajduje się przycisk „Edytuj” (edycja wartości danego składnika).

Dostępne parametry:
- słowa kluczowe [text],
- opis strony [text].

Uwagi:
Nie należy przesadzać z długością tekstu wprowadzaną do parametrów.

Moduł „Ustawienia”

Sekcja „Dane”
Znajdują się tu podstawowe dane dotyczące serwisu. W polu wartości danych informacji znajduje się 
przycisk „Edytuj” (edycja wartości danych informacji).

Dostępne parametry:
- obecna ikona favicon [image],
- nowa ikona favicon [file] (gdy nowa ikona zostanie wczytana to zastąpi ono bieżącą),
- tytuł serwisu [text].

Uwagi:
Zaleca się wczytywać ikony o rozszerzeniu .ico, rozmiarów maksymalnie 20x20 pikseli.
Nie należy przesadzać z długością tekstu wprowadzaną do tytułu serwisu.

Moduł „Administracja”

Sekcja „Logi”
Znajduje się tu historia zdarzeń zarejestrowanych w systemie CMS w kolejności od najnowszej.

Dostępne parametry:
brak.

Uwagi:
brak.

Moduł „Użytkownik”

Sekcja „Profil”
Znajdują się tu podstawowe dane dotyczące profilu administratora. W polu wartości profilu znajduje się 
przycisk „Edytuj” (edycja wartości profilu).

Dostępne parametry:
- bieżące hasło [text],
- nowe hasło [text],



- powtórzenie nowego hasła [text].

Uwagi:
Zaleca się aby hasło zawierało cyfry, duże i małe litery.

Przykład
W przykładzie przedstawiona zostanie następująca czynność:

dodanie aktualności (nazwa, zdjęcie, treść) z przekierowaniem na podstronę tej 
aktualności na której dostępna jest już bogatsza treść, zdefiniowane są pliki do pobrania, a
także galeria zdjęć.

W pierwszej kolejności należy stworzyć podstronę aktualności. W tym celu należy przejść 
do sekcji „strony” w module „treść” i utworzyć nową podstronę do strony nadrzędnej 
„aktualności – strony”. Podstrona może mieć dowolną nazwę (ale bez znaków 
specjalnych), a także powinna mieć całą treść aktualności. Następnie należy przejść do 
sekcji „pliki” w module „zawartość”. Teraz należy dodać do strony aktualności pliki typu 
.pdf, .doc.

Należy teraz przejść do sekcji „galerie” w module „grafika” i dodać zdjęcia do podstrony 
aktualności (jedno ze zdjęć można ustawić na początku podstrony).

[+dodanie aktualności] Ostatnią czynnością jest utworzenie aktualności i podczepienie jej 
do nowo utworzonej podstrony. Należy przejść do sekcji „dodatki” w module „treść”. Dodać
nową aktualność ze zdjęciem i krótką treścią, a w parametrze „adres internetowy” wskazać
utworzoną przed chwilą podstronę aktualności.

Należy pamiętać aby nowa aktualność i jej podstrona miały status aktywny.

Gdy nowa aktualność nie wymaga przekierowania do osobnej podstrony wówczas należy 
przejść od razu do etapu [+dodanie aktualności].

I Podobnie wygląda sytuacja z dodaniem np. wydarzenia sportowego (z osobną 
podstroną). Gdy jednak nowe wydarzenie nie wymaga przekierowania do osobnej 
podstrony wówczas należy przejść od razu do etapu [+dodanie aktualności].

Uwagi
Dla ułatwienia zrozumienia logiki systemu istnieje możliwość korzystania z dotychczas 
wprowadzonych danych. 

Po zakończonej pracy zaleca się wykonać kopię bazy danych (z poziomu phpMyAdmin 
bądź lokalnego klienta bazy danych), katalogu „public” i katalogu „graphic” dostępnych na 
serwerze FTP.

Skrypt Google analytics należy umieścić w pliku \config\analytics\script.php.

Zaleca się utworzyć mapę serwisu w postaci pliku XML, a także analizować na bieżąco 
poziom SEO w narzędziu Google webmaster tools.

Struktura kodu jest przygotowana do indeksowania w wyszukiwarkach internetowych.



Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres e-mail: m@internet.media.pl.

Kopiowanie i udostępnianie niniejszej dokumentacji jest zabronione.

Opracowanie: www.  internet.media.pl

http://www.internet.media.pl/
http://www.internet.media.pl/
mailto:m@internet.media.pl
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