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1. WSTĘP
Portal Uniwersytecki stanowi platformę integrującą różne usługi dostępne dla społeczności
akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oparty jest na opensource’owym
oprogramowaniu Liferay. Jedną z podstawowych funkcji Portalu jest tworzenie i zarządzanie
stronami internetowymi. Platforma pozwala w szybki sposób tworzyć i publikować
informacje w Internecie.
Wiosną 2009 roku rozpoczęliśmy prace nad nowym portalem internetowym Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Naszym celem było ujednolicenie stron uniwersyteckich oraz stworzenie
serwisu, który odpowiadałby najnowszym trendom oraz standardom. Pierwszym naszym
sukcesem była modernizacja głównego serwisu UJ www.uj.edu.pl, która nastąpiła 10 maja
2010 roku. Kolejnym wyzwaniem, przed którym stanął nasz zespół były migracje pozostałych
stron jednostek uniwersyteckich. Wiele z nich jest już częścią portalu, jednak ze względu
na złożoną strukturę naszej uczelni proces unifikacji wciąż trwa. Serdecznie zapraszamy
do tworzenia serwisów uniwersyteckich, z naszą pomocą to naprawdę łatwe!

1.1 Portal Uniwersytecki

Ilustracja 1. Widok strony głównej portalu UJ.

1.2 Przewodnik
Niniejszy dokument przeznaczony jest dla osób tworzących strony w portalu uniwersyteckim.
Ma on pomóc przyszłym administratorom i redaktorom zapoznać się z funkcjonowaniem
portalu i dostarczyć im niezbędnych informacji oraz wskazówek. Zostały tu omówione
wymogi administracyjne oraz wskazówki i dobre praktyki tworzenia stron w portalu,
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natomiast szczegółowe informacje techniczne dotyczące tworzenia serwisów znajdą
państwo w tutorialach: www.portal.uj.edu.pl/tworzenie-serwisu/tutoriale.

2. MIGRACJE I TWORZENIE NOWYCH STRON
Portal umożliwia tworzenie stron dla wszelkiego rodzaju jednostek, organizacji uniwersyteckich,
wydarzeń czy konferencji. Aby dokonać migracji lub stworzyć nową stronę należy przede wszystkim
skontaktować się z Zespołem Portalu Uniwersyteckiego (osobiście lub mailowo) oraz postępować
zgodnie z instrukcjami opisanymi w dalszej części rozdziału.

2.1 Kontakt z Zespołem Portalu Uniwersyteckiego
Zalecanym sposobem kontaktu z naszym zespołem jest wysłanie listu na adres:
portal@uj.edu.pl. W wiadomości e-mail powinny zostać zawarte następujące informacje:

 nazwa oraz opis strony,
 informacje na temat obecnie istniejącej strony wraz z linkiem do niej
(w przypadku migracji),
 termin proponowanego spotkania osobistego z pracownikiem ZPU w celu
omówienia wizji nowej strony.

Kolejnym etapem współpracy jest spotkanie. Zapraszamy do naszego biura:
ul. Straszewskiego 25/4a.

2.2 Wymagane działania administracyjne
Portal UJ umożliwia tworzenie stron wszelkim jednostkom, organizacjom,
czy konferencjom, co pociąga za sobą różne wymagania formalne. Oto trzy podstawowe:

 otrzymanie zgody na utworzenie strony,
 przyznanie adresu WWW (w przypadku tworzenia nowej strony),
 otrzymanie uprawnień administratora.

W związku z różnicami istniejącymi pomiędzy tworzonymi serwisami opracowane zostały
odpowiednie procedury, które zawarliśmy w tym rozdziale.

2.2.1 Migracja strony
O migracji mówimy w przypadku, gdy istnieje już strona WWW oraz domena danej jednostki,
a do portalu przenoszone zostają treści na niej zawarte. W takiej sytuacji wymagane jest
złożenie pisma do kierownika ZPU, którego wzór znajduje się pod adresem:
www.uj.edu.pl/documents/17996/2796790/wniosek-utworzenie-strony.doc
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Wszyscy administratorzy są również zobligowani do przesłania uzupełnionego formularza
uprawnień administratora: www.uj.edu.pl/documents/17996/2796790/formularzadministrator.pdf.

2.2.2 Nowa strona internetowa
W przypadku tworzenia nowego serwisu musi zostać również przydzielony adres WWW.
Co za tym idzie, wymagane jest otrzymanie dwóch pozwoleń:




na utworzenie serwisu w portalu UJ,
na przyznanie adresu WWW.

Konkretne wzory pism zostały omówione w poniższym rozdziale.

2.2.3 Wnioski o przyznanie adresu WWW oraz utworzenie strony
Osoby zajmujące się tworzeniem strony powinny gruntownie zastanowić się nad postacią
adresu WWW, który ma jednoznacznie identyfikować dany serwis i być łatwy w odbiorze.
Następnie należy zapoznać się z poniższą procedurą i dostosować ją do ich potrzeb oraz
statusu.
W ramach Portalu UJ istnieją dwa rodzaje adresów:

 www.nazwa.uj.edu.pl (lub nazwa.uj.edu.pl),
 www.nazwa1.nazwa2.uj.edu.pl (lub nazwa1.nazwa2.uj.edu.pl).

Na przykład: www.bip.uj.edu.pl i biblioteka.wzks.uj.edu.pl.
2.2.3.1 www.nazwa.uj.edu.pl
Pierwszy rodzaj adresu dedykowany jest przede wszystkim dla serwisów pozawydziałowych,
których działania można określić jako ogólnouniwersyteckie, na przykład:
www.doktoranci.uj.edu.pl.
Osobą, która podejmuje decyzję o przyznaniu subdomen w domenie uj.edu.pl jest kierownik
Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych (SUSS), natomiast zgodę na utworzenie serwisu wydaje
kierownik ZPU.
Wzór odpowiedniego pisma dostępny jest pod adresem:
www.uj.edu.pl/documents/17996/2796790/wniosek-domena-utworzenie-strony.doc.
Wszyscy administratorzy są również zobligowani do przesłania uzupełnionego formularza
uprawnień administratora, podpisanego przez kierownika jednostki. Adres formularza:
www.uj.edu.pl/documents/17996/2796790/formularz-administrator.pdf.
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2.2.3.2 www.nazwa1.nazwa2.uj.edu.pl
Drugi rodzaj adresów stosujemy w przypadku stron dla jednostek podwydziałowych
lub konferencji. Czyli na przykład: Biblioteka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
jest jednostką, która podlega wydziałowi, dlatego posiada adres biblioteka.wzks.uj.edu.pl.
Aby otrzymać subdomenę nazwa1.nazwa2.uj.edu.pl należy wystąpić z pismem
do administratora domeny nazwa2.uj.edu.pl oraz złożyć wniosek do kierownika ZPU o zgodę
na utworzenie serwisu danej jednostki w Portalu UJ. Wzór wniosku o utworzenie strony
znajduje się pod adresem: www.uj.edu.pl/documents/17996/2796790/wniosek-utworzeniestrony.doc.
Wszyscy administratorzy są również zobligowani do przesłania uzupełnionego formularza
uprawnień administratora, podpisanego przez kierownika jednostki. Adres formularza:
www.uj.edu.pl/documents/17996/2796790/formularz-administrator.pdf.
2.2.3.3 Adresy dla kół naukowych
W przypadku adresów WWW dla kół naukowych należy złożyć wniosek:
www.portal.uj.edu.pl/documents/17996/b679335f-1793-4249-9ade-7e9fce1c9153
Podpisany przez następujące osoby:






przyszłego administratora strony,
prezesa koła,
przewodniczącego RKN,
opiekuna koła,
kierownika jednostki.

Należy złożyć również pismo do kierownika ZPU o zgodę na utworzenie nowej strony
w portalu, którego wzór znajduje się pod adresem:
www.uj.edu.pl/documents/17996/2796790/wniosek-utworzenie-strony.doc.
2.2.3.4 Adresy dla konferencji
Istnieje również możliwość otrzymania adresu WWW przeznaczonego dla konferencji.
W tym przypadku można starać się o adres w formacie:
www.nazwakonferencji.confer.uj.edu.pl. Przykładem takiej strony jest:
www.transformation.confer.uj.edu.pl.
O domenę powinna ubiegać się osoba decyzyjna w danej jednostce, na ogół kierownik
jednostki. W tym przypadku należy wystąpić z pismem do kierownika ZPU z prośbą o zgodę
na utworzenie serwisu danej jednostki w portalu oraz przyznanie adresu
www.nazwakonferencji.uj.edu.pl. Wzór wniosku znajduje się pod adresem:
www.uj.edu.pl/documents/17996/2796790/wniosek-konferencja.doc.
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2.3 Szkolenia
Kolejnym etapem po wyborze adresu WWW i wyznaczeniu administratora jest jego
szkolenie.
ZPU oferuje cztery poziomy szkoleń:






podstawowy,
średnio-zaawansowany,
zawansowany,
kurs programistyczny.

Formularze zgłoszeniowe na szkolenia znajdują się na stronach konkretnych poziomów:
www.portal.uj.edu.pl/szkolenia. Tam też można przeczytać wszelkie informacje na temat
zakresów szkoleń oraz najbliższych terminów. Ilość etapów szkolenia zależna jest
od zapotrzebowania konkretnego administratora/redaktora oraz zaawansowania strony,
która będzie tworzona.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest posiadanie aktywnego uniwersyteckiego konta
e-mail, zazwyczaj w postaci: imie.nazwisko@uj.edu.pl.

2.4 Praca nad stroną
Przy rozpoczęciu pracy nad nową stroną, każdy przyszły administrator lub redaktor może
współpracować z jednym pracownikiem ZPU, który pomoże mu w zapoznaniu się
z systemami, będzie udzielać wskazówek podczas procesu tworzenia strony. Materiały
pomocnicze znajdują się na stronie: www.portal.uj.edu.pl/tworzenie-serwisu.

2.5 Atest
Po zakończeniu prac nad stroną administrator powinien zgłosić wykonaną stronę do korekty.
Po naniesieniu poprawek wskazanych przez ZPU strona może uzyskać atest. Oznacza to,
że strona jest zgodna z normami tworzenia stron wyznaczonymi przez ZPU i przeszła
pomyślnie weryfikację. Jedną z korzyści wynikających z otrzymania pozytywnej opinii
dla strony jest dodanie jej do prawej kolumny na stronie: www.uj.edu.pl/mapa-serwisu
z mapą serwisu.
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Ilustracja 2. Mapa strony i Inne serwisy UJ.

3. STANDARDY TWORZENIA STRON W PORTALU
W tym rozdziale zostaną szczegółowo omówione standardy obowiązujące w serwisach
portalowych. Zostały one stworzone w trosce o estetykę, użyteczność oraz unifikację
publikowanych treści. Rozdział ten składa się z dwóch podpunktów. Pierwszy opisuje normy
globalne, czyli obowiązujące na wszystkich stronach danego serwisu. Drugi natomiast normy
lokalne, czyli wytyczne dla konkretnych podstron.

3.1 Normy globalne
3.1.1 Motywy
W portalu oferowane są cztery motywy:






UJ - jest to domyślny motyw dla wszystkich serwisów uniwersyteckich,
Classic – jest to domyślny motyw oprogramowania Liferay,
Solaris – motyw dedykowany dla strony Solaris,
Hre – motyw dedykowany dla konferencji Human Rights Education.
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Ilustracja 3. Motywy i schematy.

W obrębie danego motywu wyróżniamy dwie palety kolorów: podstawową oraz żałobną.
Pozwalają one na zmianę koloru skórki z kolorowej na monochromatyczną.
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W obrębie motywu UJ mamy możliwość zmiany takich ustawień:
 jednostka - najbardziej popularne z ustawień, zalecane dla wszystkich serwisów
uniwersyteckich z wyjątkiem Collegium Medicum, pozwala wyświetlić nazwę
jednostki z dopiskiem „Uniwersytetu Jagiellońskiego”,
 Collegium Medicum – schemat dedykowany dla CMUJ,
 samodzielna nazwa – ustawia jako nazwę przy logo UJ nazwę jednostki bez dopisku
„Uniwersytetu Jagiellońskiego”,
 link-rss – ustawia w stopce link i ikonkę do kanału RSS,
 link-facebook – ustawia w stopce link i ikonkę do portalu Facebook,
 link-youtube – ustawia w stopce link i ikonkę do portalu Youtube,
 link-bip – ustawia w stopce link i ikonkę do portalu BIP,
 strona-wyszukiwarki – ustawia adres strony, na której pojawią się wyniki
wyszukiwania zawartości stron,
 jezyki-do-wyswietlenia – pole służące do ustawienia dodatkowych wersji
językowych,
 zmiana-jezyka-przenosi-na-strone-startowa – ustawienie tej opcji powoduje, po
kliknięciu w flagę języka, przeniesienie użytkownika na stronę główną jednostki.

3.1.2 Logotyp
Na stronie głównej UJ znajduje się logotyp zarezerwowany tylko dla tej strony. Na stronach
innych serwisów uniwersyteckich logotyp składa się z herbu UJ, nazwy jednostki i napisu
„Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

Ilustracja 4. Logotyp, menu główne, logowanie, flaga zmiany języka, wyszukiwarka i baner.

3.1.3 Menu główne
Menu głównym nazywamy niebieski poziomy pasek z podstawowymi działami strony. Menu
powinno składać się z około siedmiu pozycji. Liczba ta wynika z tego, iż miejsce na menu jest
ograniczone. Nazwy stosowane w menu powinny być adekwatne do opisywanych treści,
krótkie oraz przejrzyste.

3.1.4 Logowanie
Link logowania, znajdujący się w prawym górnym rogu, przenosi nas do Centralnego Punktu
Logowania: www.login.uj.edu.pl.
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CPL jest miejscem, w którym użytkownik loguje się do czterech podstawowych serwisów:



Portalu Uniwersyteckiego,
Centralnej Poczty UJ,
 USOSweb,
 PEGAZ’a uniwersyteckiej platformy e-nauczania.

3.1.5 Flaga zmiany języka oraz wyszukiwarka
W prawym górnym rogu strony znajduje się flaga Wielkiej Brytanii oraz pole wyszukiwarki.
Naciśnięcie flagi powoduje przejście do serwisu w języku angielskim. Istnieje możliwość
usunięcia flagi, gdy zakładamy, że strona nie będzie miała wersji angielskiej. W przypadku
gdy serwis nie będzie mieć alternatywnej wersji językowej zalecamy usunięcie flagi.
Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie: www.portal.uj.edu.pl/tworzenie-serwisu/
krotkie-porady. Istnieje również możliwość stworzenia innej wersji językowej strony
niż angielska, np. hiszpańskiej. Aby stworzyć taką stronę należy skontaktować się z naszym
zespołem.
Wyszukiwarka jest stałym elementem strony oraz umożliwia wyszukiwanie statycznych treści
stron. ZPU obecnie pracuje nad udoskonaleniem i rozwojem wyszukiwarki.

3.1.6 Baner
Baner jest elementem graficznym, który może występować w formie pojedynczego,
statycznego obrazka lub ruchomej sekwencji obrazów zmieniających się co siedem sekund
lub przesuwanych ręcznie poprzez kliknięcie w strzałki przewijania.
Baner może pełnić następujące funkcje:


identyfikującą - może być elementem, który identyfikuje konkretną jednostkę np.
www.matinf.uj.edu.pl,
 promocyjną - może reklamować jakieś wydarzenie, czego najlepszym przykładem są
banery na stronie głównej UJ,
 informacyjną - dopełniającą treść danej podstrony
np. www.uj.edu.pl/nauka/zespoly-badawcze.

3.1.7 Stopka
Kolejnym stałym elementem strony jest stopka. Zawiera ona zawsze:


napis „© 2010-2012 Uniwersytet Jagielloński”, który znajduje się po lewej stronie,
 redakcję strony. Pod tym linkiem zawarta jest informacja o osobie odpowiedzialnej
za treści na danej podstronie.
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Ilustracja 5. Edycja redakcji strony.

W stopce zezwalamy również na umieszczenie:


mini logotypów np. do portali społecznościowych (zostały one opisane w rozdziale
3.1.1),
 istotnych podstron np. kontakt, czy mapa serwisu.

Ilustracja 6. Przykładowa stopka.

Stopka zawiera określoną szerokość, z tego względu mogą znajdować się w niej maksymalnie
3 linki do podstron.

3.1.8 Nawigacja
Wyróżniamy cztery podstawowe poziomy nawigacji:





pierwszy – strony z menu głównego,
drugi – podstrony stron poziomu pierwszego,
trzeci – podstrony stron poziomu drugiego,
czwarty – podstrony stron poziomu trzeciego.

Istnieje również poziom zerowy, czyli strona główna serwisu, która nie może wyświetlać się
w menu głównym.
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Ilustracja 7. Przedstawienie poziomów nawigacji.

Na większości podstron należy dodać nawigację. Po jej dodaniu konieczna jest konfiguracja,
która polega na zmianie dwóch pozycji: „stylu wyświetlania” na wartość „niestandardowy”
oraz „nagłówka” na wartość „żaden”, pozostałe wartości są domyślnie ustawione na
poprawne.

Ilustracja 8. Przykład poprawnego skonfigurowania nawigacji.
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3.1.8.1 Strona główna (poziom zerowy)
Strona główna serwisu zawsze nosi nazwę „#start”. Nazwa ta nie jest wyświetlana w żadnym
z rodzajów nawigacji. Link do strony głównej znajduje się w lewym górnym rogu.
W przypadku serwisu www.uj.edu.pl jest to nasze logo, a dla strony konkretnej jednostki jest
to nazwa koło herbu. W takiej sytuacji kliknięcie w herb nadal prowadzi do strony głównej
UJ.
3.1.8.2 Poziom pierwszy
Poziomem pierwszym nazywamy strony, które wyświetlają się w menu głównym
omówionym w punkcie 3.1.3.
3.1.8.3 Poziom drugi
Są to strony, które wyświetlają się po najechaniu na konkretną pozycję w menu głównym
oraz w menu bocznym na stronach poziomu drugiego i dalszych.

Ilustracja 9. Strony z poziomu drugiego widoczne w menu głównym.

3.1.8.4 Poziom trzeci
Strony należące do trzeciego poziomu wyświetlają się w menu bocznym, przed nazwą
posiadają one grafikę trójkąta. Jest to ostatni poziom, który znajduje się w nawigacji.

Ilustracja 10. Menu boczne przedstawiające strony z poziomu trzeciego.

3.1.8.5 Poziom czwarty
Strony należące do poziomu czwartego wyświetlają się w pasku nawigacji oraz nie są
widoczne w menu bocznym. Strony tego poziomu mają status „ukryty”.
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Ilustracja 11. Widok edycji strony poziomu czwartego z zaznaczonym statusem „ukryty”.

3.1.9 Nawigacja okruszkowa
Pojawia się on na wszystkich stronach z wyjątkiem strony głównej serwisu.

Ilustracja 12. Przykładowy pasek nawigacji.

Pasek znajduje się bezpośrednio poniżej baneru jednakże może być przesunięty w poziomie,
w zależności od wybranego szablonu układu.
Pasek nawigacji odzwierciedla pełną ścieżkę organizacyjną. Zaczynając od macierzystej
strony głównej UJ, poprzez stronę wydziałową aż do strony na której obecnie się znajdujemy.

3.1.10 Ramka portletu nad tytułem
Po wstawieniu dowolnego portletu z ramką, np. artykułu, należy ją usunąć. Dopóki nie
umieścimy portletu na odpowiednim miejscu nie warto usuwać ramki, ze względu na
łatwiejsze przenoszenie elementów z ramkami.

Ilustracja 13. Konfiguracji portletu w celu usunięcia ramki.
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3.1.11 Tytuł treści
Każdy tytuł treści statycznej powinien być dokładną kopią nazwy strony, na której znajduje
się dana treść. Podkreślenie pod tytułem jest elementem szablonu, a nie ramką portletu.

Ilustracja 14. Przykład tytułu treści widocznego z poziomu użytkownika (lewa grafika)
oraz edytora (prawa grafika).

3.1.12 Kolumna „zobacz również”
Prawa kolumna „zobacz również” powinna zawierać informacje powiązane z główną treścią
na danej stronie, natomiast nie może ona powielać informacji już na niej widocznych.
Nawiązując do obrazka poniżej, błędem byłoby zamieszczenie w kolumnie zobacz również
linku do strony Historia, ponieważ link ten znajduje się w menu bocznym.

Ilustracja 15. Przykładowa kolumna "zobacz również".

3.2 Normy lokalne
3.2.1. Strona główna
3.2.1.1 Duża jednostka
Jednostka, która generuje dużą ilość informacji typu aktualności (takich jak: wydarzenia,
konferencje, wiadomości, reportaże, ogłoszenia, komunikaty) powinna utworzyć stronę
startową na bazie szablonu strony głównej. Szablon strony głównej należy do najbardziej
złożonych, pozwala na publikowanie wiadomości, linków, wydarzeń, grafik itp. Wiele jego
funkcji wykonuje się automatycznie, jednak szczególną uwagę należy zwrócić na wysokość
wiersza, która jest dopasowywana do najwyższego elementu zakładki lub elementu prawej
kolumny. Przy tworzeniu dużych serwisów należy zwrócić szczególną uwagę na strukturę
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przekazywanych informacji, która powinna być czytelna i dobrze zorganizowana.

Ilustracja 16. Przykładowa jednostka korzystająca z szablonu strony głównej: www.matinf.uj.edu.pl.

3.2.1.2 Mała jednostka
W sytuacji, w której jednostka publikuje niewielką ilość informacji, np. raz w tygodniu,
polecamy prostsze rozwiązanie oparte na szablonie komunikatów.

Ilustracja 17. Przykładowa jednostka korzystająca z szablonu komunikatów www.portal.uj.edu.pl.
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3.2.2 Strona bez podstron
Dla tego typu podstron należy wybrać szablon układu o nazwie UJ – 2 kolumny.

Ilustracja 18. Przykładowa strona bez podstron: www.portal.uj.edu.pl/zespol.

3.2.3 Strona z podstronami
Przy tworzeniu strony zawierającej podstrony wybieramy szablon układu o nazwie
UJ – 2 kolumny.

Ilustracja 19. Przykładowa strona z podstronami z boksami: www.portal.uj.edu.pl/szkolenia.

W lewej kolumnie strony należy zamieścić nawigację, czyli tak zwane menu boczne drugiego
poziomu. W prawej kolumnie zalecamy stosowanie szablonu kategorii, potocznie zwanego
boksami. Boksy to krótkie streszczenia treści zawartych na docelowych podstronach. Istnieje
również możliwość utworzenia stron, które nie są zbudowana na bazie szablonu kategorii.
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Ilustracja 19. Przykładowa strona z podstronami bez boksów: www.bi.uj.edu.pl/wlasne-fundusze-stypendialne.

3.2.3.1 Szablon kategorii
Boksy składają się z czterech elementów:
 tytułu – przy tworzeniu należy zwrócić uwagę na jego długość. Zazwyczaj zalecamy
tytuł jednolinijkowy, maksymalnie dwu. Jeżeli jeden z tytułów w wierszu jest
dwulinijkowy, wtedy pozostałe tytuły boksów muszą być obniżone o jedną linię
poprzez dodanie znacznika <br /> na początku,
 grafiki – jej wymiary zależą od rodzaju boksu,
 treści – długość tekstu zależy od rodzaju boksu oraz nie powinna ona wykraczać poza
jego ramki,
 linku „więcej” – po kliknięciu przenosi użytkownika do konkretnej podstrony, jest to
stały element każdego boksu.

Wyróżniamy trzy rodzaje boksów:
 tekstowy,
 tekstowo-graficzny – rozmiary grafiki nie mogą (nie powinny) przekraczać 90px
szerokości i 100px wysokości,
 graficzny – gdy nagłówek boksu jest jednowierszowy, wymiar obrazka powinien
wynosić dokładnie 217 pikseli szerokości i 92 piksele wysokości. W przypadku
nagłówka dwuwierszowego grafika powinna mieć wymiary 217px szerokości i 74px
wysokości.
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Ilustracja 20. Przykładowe trzy rodzaje boksów.

W sytuacji, w której wykorzystujemy boksy tekstowo-graficzne, wszystkie grafiki powinny
być tych samych wymiarów.

3.2.4. Strona z konkretną treścią

Ilustracja 21. Przykładowa strona z konkretną treścią stworzona na bazie szablonu układu UJ – 3 kolumny.

W przypadku tworzenia tego typu stron, należy wybrać szablon układu o nazwie
UJ - 3 kolumny. W lewej kolumnie powinno znajdować się menu boczne, w środkowej treść,
natomiast z prawej strony kolumna „zobacz również”. Menu boczne może pokazywać
zagnieżdżenie tylko do trzeciego poziomu. Czwarty poziom zostaje ukryty i widoczny jest
jedynie w pasku nawigacji.
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4. EDYCJA ZAWARTOŚCI STRON
W poprzednich rozdziałach zostały omówione zagadnienia administracyjne oraz standardy
tworzenia stron. W tym skupimy się na aspektach edytorskich konkretnych treści.

4.1 Szablony
Przy tworzeniu danych treści należy używać dedykowanych szablonów, które dostępne
są w zasobach globalnych portalu. W celu łatwiejszego przeszukiwania szablony zostały
ponumerowane i posortowane.

Ilustracja 20. Dedykowane szablony dostępne w portalu UJ.

Na szczególną uwagę zasługują następujące szablony: Artykuł, Komunikat, Baner, Kategoria
oraz Zobacz również. Dokładny opis pracy z szablonami znajduje się na stronie:
www.portal.uj.edu.pl/tworzenie-serwisu/tutoriale.

4.2 Teksty
Najważniejszą częścią każdej strony internetowej jest treść, która może być przekazywana za
pomocą tekstów oraz grafik. Zgodnie z podstawową misją portalu, czyli unifikacją,
narzucamy określone normy formatowania:
 wyrównanie tekstu – stosujemy wyrównanie do lewej strony, nie justujemy tekstów,
 czcionka – nie zmieniamy jej kroju. Wielkości oraz kolory w szczególnych
przypadkach mogą zostać zmienione, ale nie należy tego nadużywać,
 podkreślenie – zarezerwowane jest dla linków do innych stron,
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 nagłówki – znaczniki <h1> oraz <h2> odpowiadają za wygląd nagłówków. <h1>
zarezerwowany jest dla tytułu treści i nie należy go powielać. <h2> służy do dzielenia
tekstu na sekcje. W wielu szablonach został on zastosowany jako powtarzalne pole
formularza o nazwie „nagłówek”,
 wypunktowanie – zalecane są dwa rodzaje list <ul class=”lista-niebieska”> oraz <ol>.

4.3 Grafiki
4.3.1 Banery
Jak powinien wyglądać baner? Oto lista istotnych właściwości baneru:
 jego rozmiar to 977px na 150px,
 napisy powinny być pisane czcionką Helvetica Neue. Maksymalny rozmiar czcionki to
48. Napis może zawierać tło w kolorze niebieskim lub białym,
 w jego rogach nie powinny znajdować się żadne ważne treści, gdyż zostaną one
ucięte. W dodatku jeśli stosujemy więcej niż jeden baner pojawiają się strzałki
przewijania, które również zasłaniają jego fragment,
 należy dbać o jakość grafiki. Nie można dodawać banerów z za dużą kompresją
grafiki,
 baner nie może być kolażem.

4.3.2 Zdjęcie w boksach
Tego typu grafiki zostały omówione w rozdziale: 3.2.3.1 Szablon kategorii.

4.3.3 Ramki zdjęć
Każde zdjęcie umieszczone w dowolnej treści powinno być otoczone ramką o następujących
parametrach: grubość 1px; kolor #ccc; padding 4px; ponadto należy uwzględnić marginesy,
które zależą od kontekstu.

4.3.4 Grafika w artykule
Przy trzykolumnowym układzie strony, szerokość obrazka dołączanego do artykułu nie
powinna przekraczać 530 pikseli. Przy dwukolumnowym układzie strony, szerokość obrazka
dołączanego do artykułu nie powinna przekraczać 720 pikseli.

4.3.5 Zdjęcie w szablonie wizytówki jednostki
Zdjęcie/grafika stosowana w szablonie wizytówki jednostki ma mieć wymiary 270px
szerokości i 181px wysokości.
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4.3.6 Zdjęcia w fotoreportażu
Zdjęcia zamieszczone w fotoreportażu powinny mieć wymiary 695px szerokości i 460px
wysokości. Dopuszczalne są również zdjęcia pionowe, o wysokości 460px. Należy pamiętać,
że przy wysokości większej niż 460px zdjęcia zostaną automatycznie przycięte
(nie zeskalowane). W trosce o estetykę strony zalecamy, aby wszystkie zdjęcia w obrębie
galerii miały te same wymiary.
Uwaga! Zdjęcia o zbyt dużym rozmiarze będą ładować się wolniej, ponieważ system będzie
je na bieżąco skalował.

4.3.7 Ikonka aktualności
Ikonka w aktualnościach ma mieć rozmiary 100px szerokości i 100px wysokości.
Dopuszczalne są grafiki mniejsze.

4.3.8 Ikonka komunikatu
Ikonka w aktualnościach ma mieć rozmiary 70px szerokości i 56px wysokości.

4.3.9 Zdjęcie w zobacz również
Rozmiar obrazka znajdującego się w kolumnie zobacz również powinien wynosić dokładnie
40px na 37px. Ramka obrazka zawarta jest w szablonie.

4.3.10 Ikonki

Ilustracja 21. Ikonki, które można odnaleźć w portalu: 1.Plik .xls, 2. Plik .docx, 3. Plik .ai, 4. Plik .cdr, 5.Plik .jpg,
6. Plik .pdf, 7. Plik .doc, 8. Plik .rtf, 9. Plik .eps, 10. Plik .zip, 11.Plik .ppt, 12. Edycja zawartości, 13. Dodawanie
kolejnego pola, 14. Ikonka Youtube , 15. Ikonka Facebook, 16. Strzałka niebieska prawo, 17. Strzałka szara
prawo, 18. Punktor, 19. Logowanie, 20. Link zewnętrzny, 21. Podwójna strzałka („więcej”) będąca linkiem do
dalszej części tekstu/aktualności/strony, 22. Kosz, 23. Audio, 24. Fotorelacja, 25. Film Video, 26. RSS, 27. Ikonka
BIP.

4.4 Linki
4.4.1 Linki w treści
Podstawowe odnośniki do innych treści znajdujących się w portalu lub na innych stronach
uniwersyteckich są koloru ciemnoszarego (#666666) oraz mają podkreślenia. Podkreślenie
wyróżnia linki spośród innych treści, dlatego nie należy używać w zwykłym tekście tego
sposobu formatowania. Po najechaniu na link jego kolor zmienia się na niebieski (#00519e).
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Linki do dokumentów wymagają użycia adekwatnej klasy. Poniżej znajduje się spis
najpopularniejszych klas:







<a class="pdf" href="plik.pdf">Dokument pdf</a>
<a class="doc" href="plik.doc">Dokument doc</a>
<a class="rtf" href="plik.rtf">Dokument rtf</a>
<a class="xls" href="plik.xls">Dokument xls</a>
<a class="ppt" href="plik.ppt">Dokument ppt</a>
<a class="link-zewn" href="http://google.pl">Link zewnętrzny</a>

4.4.2 Linki w zobacz również
Odnośniki w prawej kolumnie różnią się przede wszystkim sposobem formatowania. Link
statyczny jest koloru niebieskiego (#00519E) i nie ma podkreślenia, po najechaniu myszką
zmienia kolor na jasnoniebieski (#6699CC) oraz pojawia się podkreślenie. Analogicznie jak dla
odnośników do plików w treści stosujemy odpowiednie klasy:







<a class="pdf-zr" href="plik.pdf">Dokument pdf</a>
<a class="doc-zr" href="plik.doc">Dokument doc</a>
<a class="rtf-zr" href="plik.rtf">Dokument rtf</a>
<a class="xls-zr" href="plik.xls">Dokument xls</a>
<a class="ppt-zr" href="plik.ppt">Dokument ppt</a>
<a class="link-zewn-zr" href="http://google.pl">Link zewnętrzny</a>

4.5 Wersjonowanie treści
Portal umożliwia wersjonowanie treści, które polega na tworzeniu kolejnej wersji przy każdej
publikacji. Pełna historia edycji często bywa pomocna, dlatego nie należy usuwać
wcześniejszych wersji.

Ilustracja 22. Historia edycji treści.

Zapraszamy do współpracy
Zespół Portalu Uniwersyteckiego
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