ÚHKT dokumentace
Verze 5.10.2015
Úvod
Cílem této dokumentace je poskytnout základní přehled o správě webu ÚHKT a doplňuje
(nenahrazuje) kontextovou nápovědu použitou v systému samotném.

Plone
Web je založen na OpenSource systému Plone, který je v ÚHKT aktivně používán. Základní
znalosti Plone na úrovni editora jsou předpokládány a dokument je zaměřen na rozdíly od
samotného Plone a na nejdůležitější úkoly editora webu ÚHKT.
Plone dokumentace je k dispozici online (v angličtině): h
ttp://docs.plone.org/4/en/
. Systém byl
pro ÚHKT značně upravován na míru a celá editace probíhá v novém vzhledu.
Dne 1.10. proběhlo první vstupní školení, kde byly ovládací prvky představerny a editování
vyzkoušeno.

Přístupy
●

Přípravný web s ostrými daty (PRELIVE instance) je k dispozici na adrese:
http://live.uhkt.cz/

●

Testovací web (TEST instance), kde je možné bez obav testovat a zkoušet a kde jsou
data občas nahrazena daty z PRELIVE: 
http://test.uhkt.cz/

Přístupová práva jsou shodná pro oba weby a byla rozeslána individuálně.

Příručka editora webu
WYSIWYG editor  editace formátovaného textu
Formátování textu
Formátování je textu je intuitivní a podobné Wordu.
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Kopírování z wordu
1. vyzkoušet, zda copy&paste dopadne dobře
2. pokud ne, vložit pomocí ikony “Vložit z wordu”
3. pokud ani to nedopadne dobře, vložit pomocí ikony “Vložit jako prostý text”

Odkazy do webu
1. označit text, který má být odkazem
2. kliknout na ikonu “odkaz”
3. vybrat na webu
4. zvolit cíl

Externí odkazy
Stejně jako předchozí, ale místo vybrat na webu vložit adresu.

Obrázky
1. kurzor umístit na místo, kam se má vložit obrázek
2. kliknout na ikonu “obrázek”
3. vybrat na serveru obrázek (případně jej nahrát na server)
4. zvolit atributy obrázku a jeho umístění

Změna struktury webu
Editace existujícího článku
1. na stránce kliknout na položku Úpravy v editační liště (nebo editovat článek v admin
sekci pod článkem)

Přidání článku
1. kliknout na přidat položku
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2. vybrat typ položky (vesměs Article, File nebo Image)
3. dále jako při editaci článku

Změna pořadí článků
1. kliknout na Obsah v editační liště
2. tažením změnit pořadí

Smazání stránky
1. kliknout na Akce v editační liště
2. smazat
3. potvrdit
Alternativní cesta:
1. kliknout na Obsah v editační liště
2. nahoru o jednu úroveň
3. vybrat položku
4. smazat

Přesun stránky na jiné místo
Alternativní cesta:
1. kliknout na Obsah v editační liště
2. nahoru o jednu úroveň
3. vybrat položku
4. vyjmout
5. jít na cílovou složku
6. vložit
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Barometr
http://live.uhkt.cz/darci/barometr/edit

Katalog Vyšetření
Nabízená vyšetření
Nabízená vyšetření zobrazují všechna vyšetření obsažená v katalogu. Řazena jsou podle
laboratoře, následně podle akreditované metody a následně podle názvu metody.

Vyšetření
Každé vyšetření se vkládá do položky Laboratoře / Nabízená vyšetření
(
http://live.uhkt.cz/laboratore/nabizenavysetreni
). Více viz kontextová nápověda.

Přehled žádanek a příruček
Přehled žádanek (a vše platí obdobně i pro příručky v přehledu příruček) je článek, u kterého je
zvolen Podtyp obsahu Seznam žádanek. Díky tomu se v něm zobrazuje strom článků a
souborů v nich tak, jak bylo nově požadováno 1.10.2015. (obdobně jako na starém webu
(
http://www.uhkt.cz/zdravotnik/komplementlaboratori/laboratornipriruckyzadanky/
). A to ve
struktuře Laboratoř (odpovídá podčlánkům) / seznam souborů (odpovídají souborům v
příslušném podčlánku). Každá žádanka zobrazuje i seznam vyšetření, které ji mají přiřazenou.
Tato funkce je užitečná nejen pro návštěvníky webu, ale především pro správce obsahu, který
tak snadno zjistí nesrovnalosti v přiřazeních. Pro editory je zde zkratka pro přidání nové
žádanky Přidej přímo v rámci části venované jednotlivým laboratořím  přidá žádanku do
příslušné laboratoře.

Provázání vyšetření, žádanek a příruček
Vazba mezi vyšetřeními a žádankami ani příručkami není automatická (např. na základě
příslušnosti vyšetření k laboratoři). V rámci editace vyšetření jsou příslušné položky, kdy je
potřeba vybrat jednu (nebo více nebo žádnou) žádanku a podobně příručky.

Organizační schéma, oddělení, osobní profily
Data jsou načítána z personálního systému. Není možné mít oddělení, které není v
personálním systému. Je ale možné některé atributy přepsat jen na webu. Obecně to funguje
tak, že vybrané atributy mají nějakou hodnotu z personálního systému a ta se pravidelně
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aktualizuje. A mohou mít i hodnotu zadanou správcem. Pokud je prázdná, použije se hodnota
z personálního systému, pokud není prázdná, použije se tato nově zadaná.

Rozšířené možnosti článků
Miničlánky
Do článku je možné vkládat miničlánky. Od obyčejných podčlánků se liší tak, že mají
nastaveno, že jsou miničlánkem. V nadřazeném článku se pak na určené místo v textu napíše
zkratka subarticles (viz kontextová nápověda). Systém pak na toto místo vygeneruje
seznam (odrážky) jednotlivých miničlánků  jejich nadpisů s odkazem na ně. Po kliknutí na
položku v tomto seznamu se zobrazí miničlánek jako kterýkoli jiný článek.
Zda se objeví v navigaci je ovlivněno dalším nastavením  vyloučit z navigace.

Provázané miničlánky typu FAQ
Některé miničlánky jsou tak malé, že nemá smysl je zobrazit samostatně. Vše tedy funguje
stejně jako pro jiné miničlánky, ale po kliknutí na položku se ta zobrazí v rámci stránky, kde jsou
zobrazeny všechny miničlánky typu FAQ a prohlížeč najede přímo na něj. Odkaz se dá použít
do záložek, není to jen stav stránky (jako u makety nebo záložek na starém webu, které to
neumožňovaly).

Vizitky přiřazené k článku vč. přepsání pozice
Každému článku je možné přiřadit vizitky. Všechna data vizitek se dotahují z profilu osob. V
některých případech to ale není užitečné  zejména pro pozici. Systém umožňuje pozici
předefinovat v rámci editace článku.

Technické detaily
Content Types
Přehled
Web je tvořen objekty různých datových typů, tzv. Content Types (CT).
Obecné CT
●

Frontpage .. titulní stránka
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●

Section .. 6 sekcí (Dárci krve…)

●

Article .. základní stavební prvek, Folder + Page v jednom

●

File .. Plone CT pro soubory

●

Image .. Plone CT pro obrázky

●

Redirect .. přesměrování na určenou adresu

Specializované CT
●

CtOsoba

●

Osoba

●

CtOddeleni

●

Oddeleni

●

CtPublikace

●

CtVysetreni

●

Vysetreni

●

Barometr

Navigace je tvořena automaticky z CT: Section, Article, Redirect, CtPublikace, CtVysetreni.
V editaci je možné zakázat zobrazování v navigaci.

CT  metadata
Každý typ obsahu definuje vlastní metadata. Ta jsou intuitivní a v méně jasných případech
doplněná o kontextovou nápovědu.

CT  views
Každý obsah má několik pohledů. Základní pohled je ten, který vidí obyčejný návštevník
stránek. Editor obsahu pak má přístup ještě k editaci, k obsahu složky a k nastavení sdílení.
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Přílohy
Odkazy
●

http://docs.plone.org/4/en/workingwithcontent/addingcontent/addingnewcontent.html
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