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מערכת לניהול אתרי  Style IndexוStep One-

ברוכים הבאים!
* המדריך מנוסח בלשון זכר ,כל הכתוב רלוונטי גם לבנות המין היפה שבינינו 
מזל טוב!
קיבלת מבית הספר אתר מקצועי כדי שתוכל להתחיל את דרכך העצמאית בדרך הטובה ביותר.
המערכת שלנו פשוטה מאוד לתפעול אך עם זאת גמישה מאוד ,כך שעם קצת דמיון ויצירתיות תוכל ליצור
לעצמך אתר יחודי עם טביעת האצבע שלך.

מערכת סטייל אינדקס פתחה לך חשבון ,אתה אמור לקבל במייל הודעה על כך ושם גם יהיה לינק להגדרת
החשבון והסיסמא.
במידה ולא קיבלת את המייל יש לבדוק בתיקיית ה SPAM -ואם הוא לא הגיע גם לשם ,יש לשלוח אלינו מייל
לכתובת  support@stepone.co.ilולציין את השם ,אימייל ושם ביה"ס.

כניסה למערכת הניהול (לאחר ההרשמה ובחירת הסיסמא):
http://stepone.co.il/user

שכחתי סיסמא!
במידה ושכחת את הסיסמא יש להכנס ללינקhttp://stepone.co.il/user/password :
ולהזין את שם המשתמש (לא האימייל!).
מייל מפורט ישלח אליך ויסביר לך כיצד לשחזר את הסיסמא.

חשוב לקרוא!
צורת העבודה בניהול האתר
יש לפתוח בדפדפן שני עמודים (או טאבים) .בעמוד הראשון רשום את הכתובת לניהול האתר ובעמוד השני רשום
את הכתובת של האתר עצמו (לחץ כאן כדי לראות את הכתובת).
לאחר שביצעת שינוי במערכת הניהול ,תעבור לעמוד של האתר ותרענן את העמוד .השינוי שביצעת יופיע מיד.

סימן שאלה אדום
כאשר מעדכנים את העמודים עצמם ,לא תמיד אנחנו זוכרים איפה יופיע כל איזור תוכן .לכן יצרנו כפתור של
סימן שאלה אדום ליד הכותרות ,הקלקה עליו מציגה תיאור או דוגמא של תמונה להמחשת מבנה העמוד.

הערה כללית לכל העמודים
על מנת שהשינויים שביצעת באותו העמוד ישמרו ,חובה ללחוץ על כפתור ( SAVEאו שמירה) שנמצא בתחתית
כל עמוד .אתה יכול להעלות תמונות ,לשנות טקסט וכו' אבל כל עוד לא לחצת על כפתור השמירה באותו
העמוד ,כל השינויים לא יכנסו לתוקף.

צפיה בשינויים שביצעת
מומלץ לפתוח את האתר בשני טאבים נפרדים .טאב אחד עבור מערכת הניהול וטאב אחד עבור האתר.
כתובת האתר שלך מופיעה בראש העמוד ,העתק אותה ופתח בטאב חדש .לאחר שתבצע שינויים במערכת
הניהול ,תוכל לרענן את העמוד (בלחיצה על  )F5ולראות מיד את השינויים.

אני לא רואה את העמוד החדש שיצרתי באתר ,מה לעשות?
יש להוסיף את העמוד בתפריט הראשי ,לחץ כאן להסבר.

הכנת תמונה לשימוש באתר
מתחת לכל שדה מופיעות המידות המומלצות להעלאת התמונה .במידה ואין לך אפשרות לערוך את התמונה
באמצעות תוכנה גרפית ,מומלץ לערוך את התמונות באמצעות אתרים חיצוניים כגון:

 - https://imageresize.orgלהסבר מפורט ,שלב אחר שלב לחיתוך והכנת תמונה לחץ כאן.
/https://pixlr.com/editor
/http://www.picresize.com

אנחנו מציעים שירות חיתוך ועריכת התמונות לאתר בעלות של  211ש"ח (עד  41תמונות) .אם ברצונך לקבל
שירות זה ,אנא פנה אלינו לכתובת .support@stepone.co.il

צילום העבודות
 91%מהאתר מבוסס על תמונות איכותיות .אתר שמציג תמונות חובבניות ובאיכות נמוכה ,רק יפגע בך ולכן
בראש ובראשונה אנחנו ממליצים ללקוחותינו להשקיע בצילומים איכותיים או לרכוש תמונות ממאגרי תמונות
באינטרנט.
צריך צלם?
אנחנו עובדים עם צלמים מקצועיים ובתמורה לשיתוף הפעולה איתנו הם מציעים מחירים נוחים לכל כיס.
אנא פנה אלינו לכתובת .support@stepone.co.il

זכויות יוצרים
אם אתה רוצה להציג תמונה שמצאת באינטרנט ולא קיבלת אישור רשמי להציג אותה באתר שלך ,אתה חשוף
לתביעה כספית! אספנו עבורך רשימה של אתרים שמאפשרים שימוש בחינם בתמונות:
PEXELS ,Pic Jumbo ,Splitshire , Gratisography

עמוד ראשי

זהו העמוד הראשי של מערכת הניהול ,בעמוד זה מוצגים הכפתורים דרכם ניתן לעדכן את כל תוכן האתר.
בראש העמוד על הפס הכהה מופיעים חמישה כפתורים:
 .0עמוד ראשי – מחזיר אותנו לעמוד הראשי
 .2תפריט הניווט – עדכון תפריט הניווט שנמצא בראש באתר
 .3תוכן – עדכון תוכן האתר
 .4הגדרות – ניהול פרטי העסק ,צבעוניות האתר ,פונטים ועוד
 .5התנתק – התנתקות ממערכת הניהול

במרכז המסך מופיעים שלושת הכפתורים הראשיים (שמופיעים גם בפס הכהה) וכן מופיעים גם קישורים
חשובים.

הפס הכהה מלווה אותנו בכל עמודי הניהול,
כך שבכל שלב ניתן ללחוץ על כפתור "הבית" ולחזור לעמוד זה.

הגדרות

בעמוד זה נמצאים כל הפרטים אודותיך ,חשוב מאוד למלא את השדות הרלוונטים.
אנו מזכירים כי הסיסמא הראשונית שלך היא " "passwordומומלץ מאוד לשנות אותה עם הכניסה הראשונית.

עדכון תוכן האתר

איזור זה מציג את כל עמודי האתר ומאפשר יצירת עמוד תוכן חדש.

קצת על הכפתורים שאנחנו רואים:


הוסף עמוד חדש – הוספת עמוד תוכן חדש



הוסף מוצר חדש – הוספת מוצר חדש (לאתרי מכירה בלבד)



בצד שמאל מופיעה תיבת חיפוש עמוד לפי השם שלו.



הטבלה שמתחת לכפתורים אלה מציגה את כל עמודי האתר .בצד ימין מופיע שם העמוד ובצד שמאל
מופיעים כפתורי הניהול הרלוונטים אליו.

הוספת עמוד תוכן חדש

כותרת העמוד – כותרת העמוד .הכותרת רלוונטית אך ורק לניהול העמוד
הוסף סוג תוכן – לחיצה על כפתור זה תפתח בפנינו את סוגי התכנים שנוכל להציג בעמוד זה.

סוג תוכן



לכל סוג תוכן יש את השדות הרלוונטים לו.



בצד שמאל למעלה מופיעים שלושה אייקונים:
 .0פח אשפה – מחיקת התוכן
 .2גלגל שיניים – הגדרות כלליות של איזור התוכן
 .3חץ למעלה  /למטה – הצגת  /הסתרת התוכן.



ניתן להוסיף סוגי תכנים אחד מתחת לשני וללא הגבלה .לדוגמא ,סטריפ תמונה רוחבי ומתחתיו איזור
תוכן טקסטואלי.

גלריית תמונות

תגית  – ALTתגית עבור מנוע חיפוש תמונות בגוגל.
קטגוריה לסינון – אם ברצונך שמעל הגלריה יופיע תפריט סינון לפי נושאים .בשדה זה יש לרשום את הנושא אליו
שייכת התמונה ,למשל" ,אופנה".
כמו כן ,יש ללחוץ על גלגל השיניים ולאפשר "הצג אפשרות סינון".

עדכון תפריט הניווט בראש האתר

בעמוד זה ניתן להוסיף ,להוריד ולעדכן את שמות הקטגוריות בתפריט הראשי וכן לקבוע את הסדר שלהן.
כפתור פעיל – אם רוצים למנוע קישור מלהופיע באתר אבל לא רוצים למחוק אותו ,אפשר להוריד את סימון הV -
מתיבת ה"כפתור פעיל" ואז הקישור לא יופיע.

חשוב לדעת!
אם רוצים להוסיף עמוד לתפריט,
קודם מייצרים את העמוד ורק לאחר מכן נכנסים לניהול התפריט.
אם העמוד לא קיים באתר ,הוא לא יופיע ברשימת העמודים לבחירה!

החנות שלי

קיימת אפשרות להפוך את האתר לאתר מכירות המציג קטלוג מוצרים ועמודי מוצר  +אפשרות רכישה.
אפשרות זו אינה נכללת בחבילת הבסיס ,לפרטים יש לפנות לתמיכה שלנו במייל או בטלפון.
המכירה מתבצעת באמצעות אתר פייפאל ) (paypal.comונדרשת הקמה בעלות חד פעמית של  211ש"ח +
מע"מ.

עדכון עמוד ראשי (חנות)

כותרת העמוד – כותרת העמוד.
הצג תמונה  /וידאו בראש העמוד – אפשרות להעלות תמונה או להציג וידאו מיוטיוב או וימאו .בבחירה מאחת
האפשרויות הללו יפתחו אפשרויות נוספות לשליטה על מהירות תחלופת התמונות ,טקסט על גבי התמונות ועוד.
תוכן העמוד – הטקסט שיופיע בעמוד המאמר עצמו.
מבנה הגלריה – אפשרויות להצגת הגלריה.

רשימת מוצרים

הוסף מוצר – הוספת מוצר.

קטגוריות סינון התמונות

כאן ניתן לסדר ,לערוך ,למחוק ולהוסיף תתי קטגוריות לקטלוג המוצרים.
* שים לב כי העמוד שולט גם על הקטגוריות לגלריית התמונות.

מעקב הזמנות

בעמוד זה מופיעות כל ההזמנות שבוצעו באמצעות האתר.

הסבר על כתבן הטקסט

.0
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

הגדרת גודל הטקסט (כותרת ראשית  /כותרת משנית  /טקסט רגיל )
צבע טקסט
הדגשת טקסט
הטיית טקסט
קו מתחת לטקסט
רשימה ממוספרת
רשימת בולטים
הוספת קישור

 .9עריכת/הסרת קישור
 .01הוספת תמונה
 .00הדבקת תוכן חיצוני
 .02הוספת טבלה
 .03יישור טקסט
 .04הוספת קו הפרדה
 .05הוספת וידאו

העלאת תמונה בכתבן הטקסט
כאשר רוצים להעלות תמונה לאיזור הטקסט יש לבצע את השלבים הבאים:
.0יש ללחוץ על הכפתור (מספר .)01
 .2בחלון הקטן שיפתח לנו ,יש ללחוץ על " "browse serverאו "סייר בשרת".
.3בחלון החדש שיפתח יופיעו בצד ימין כל התמונות שלנו בשרת וגם יופיע כפתור ” “uploadאו
"העלאה" בצד שמאל למעלה שיאפשר לנו להעלות קובץ מהמחשב הפרטי שלנו.

 .4לאחר שהקובץ עלה ,יש לבחור אותו מהחלון הימני.

הסבר על העלאת תמונה

כאשר מעלים תמונה לגלריית התמונות ולראש העמוד ,קיימות לפניך שתי אפשרויות:
Open File Browser .0
מאפשרת לך לסייר בשרת שעליו יושב האתר ולבחור תמונה שכבר העלת בעבר.

בחלון הימני נמצאים כל הקבצים שהעלת לשרת .כדי לבחור תמונה ,אתה מקליק עליה פעם אחת ואז לוחץ על
כפתור ( Selectהמסומן במלבן קטן).

.2האפשרות השניה היא  + …Browseכפתור Upload
העלאה של תמונה מהמחשב שלך.

חיתוך תמונה באתר https://imageresize.org
להלן הסבר מפורט כיצד לחתוך תמונה עבור התמונה הצרה שבראש העמוד:

.1
לחץ על הכפתור הירוק ובחר את התמונה מהתיקיה שבמחשב שלך.
____________________________________________________________

.2
בחר ( CROPמסומן בריבוע אדום)

.3
.I
.II
.III

ב W -רשום  ,0911ב H -רשום .331
גרור עם העכבר את המסגרת שמופיעה לך על התמונה כך שיסומן החלק שתרצה שיופיע
באתר.
לחיתוך לחץ על .Apply
__________________________________________________________

.4
.I
.II

בחלונית של  Image Sizeבחר ”.“Custom Size
ב  Widthרשום 0911

.III

לסיום ושמירה במחשב לחץ על ”“Resize Image

שים לב
באתר הזה מופיעות כל מיני פרסומות (בדוגמא הזו יש את  )Great deals at Hadayaאז לא
להתבלבל וללחוץ על הפרסומת או על החץ שלצידה .זה יוציא אתכם מהאתר.

תמיכה
אם נתקלת בבעיה כנס לעמוד "שאלות ותשובות":
למשתמשי http://stepone.co.il/faq – step one
למשתמשי http://stepone.co.il/faq – styleindex
וחפש שם את התשובה לשאלתך.

אם נתקלת בבעיה טכנית (האתר לא עובד) או שלא מצאת את הפתרון בעמוד "שאלות ותשובות" ,שלח מייל
לכתובת:
למשתמשי support@stepone.co.il – step one
למשתמשי support@stepone.co.il – styleindex
וצוות התמיכה שלנו יחזור אליך עם תשובה בהקדם.

חבילת "הכל כלול"
בחבילת "הכל כלול" אתה מקבל מאיתנו מעצב  /איש תמיכה שישב איתך ותאפיינו ביחד את האתר לפי הצרכים
שלך.
לאחר שתסיימו את שלב האפיון ,המעצב יכול לעצב עבורך לוגו ,לערוך תמונות ,ולהעלות תכנים לאתר,
כך שבתום מפגש של  3שעות ,האתר יהיה מוכן לפרסום.
הפגישה מתקיימת במשרדי הסטודיו בהרצליה פיתוח ומותנת בתיאום מראש (באמצעות הטופס שבתחתית
העמוד או בטלפון .)151-4353461
עלות הפגישה ( 3שעות לשירות מקצועי):

 ₪811אבל למשתמשים חדשים (עד  31ימים מיום פתיחת החשבון) העלות היא  ₪ 500בלבד.

שירותים מקצועיים בתשלום
הסטודיו שלנו עוסק בעיצוב והקמת אתרים משנת  2116ותיק העבודות שלנו מכיל אתרים לבתי מלון ,עורכי דין,
אתרי מסחר ,אתרים תדמיתיים ועוד.
אם אתה מתקשה עם ניהול האתר או אם אתה לא יודע איך להפוך את האתר לכלי מקצועי שימנף את העסק
שלך ,אנחנו כאן כדי לעזור לך.
עם השנים צברנו שותפים מקצועיים ונשמח להציע לך (ובמחיר יחודי) את השירותים הבאים:


עיצוב לוגו




כתיבת תוכן
צילום מקצועי



עריכת תמונות



הזנת תוכן באתר ועוד

לפרטים נוספים כנס לכתובת http://stepone.co.il/services

נשמח לעמוד לרשותך בימים א-ה בין השעות .08:11 – 19:11
בברכה,
צוות צעד ראשון לעסק.

