LIHTSA VEEBILEHE LOOMINE EDICY-ga
Mis on Edicy?
Edicy loodi ettevõtete ning eraisikute jaoks, et nad saaksid luua professionaalse disainiga kodulehti
ilma tehniliste oskusteta. Edicy kasutamine on nii kerge, et oma organisatsiooni või ettevõtte
veebilehe loomine võtab aega vaid mõne minuti. Kõik on kohe valmis: vali üks kujundustest, sisesta
tekst ja pildid ning avalda leht!
Kes peaksid Edicy'd kasutama?
Edicy on piisavalt paindlik kõigi jaoks, kuid on mõeldud peamiselt kasutajatele, kes ei tunne
kodulehe loomise tehnilist poolt ega soovigi sellest midagi teada.

1.1 Alustamine
Ava Internetis lehekülg http://www.edicy.com/et/

Alustamaks tööd Edicy’ga vajad kõigepealt oma kontot. Konto loomiseks peab sul olema
meiliaadress, kuhu peale saadetakse parool. Alustuseks vajuta nupule
Sisesta oma meiliaadress vastavasse kasti
ja klõpsa nupule valmis.



Seejärel avaneb lehekülg, kus saad anda nime oma uuele veebilehele.

Tekst

kustuta ja sisesta oma lehe nimi (nt Minust või oma turismitalu nimi).

Lehe keskel olevas kastis teksti võid julgelt ära kustutada ja selle asemele kirjutada oma lehele
vajaliku teksti.
Teksti atraktiivsemaks muutmiseks saad kasutada ka mõningaid abivahendeid:

- saad panna teksti paksemasse kirja

- luua täpp- või nummerdatud loetelusid

- saad panna teksti kaldkirja

- joondada teksti kas paremale, vasakule, keskele

- saad teksti allajoonida

- kasutada taandeid

- kasutada erinevaid kirjastiile

- tuua sisse pilti

- muuta teksti suurust

- tuua siis Internetilinke

- tuua sisse video

- luua tabeleid

- lisada asukoha kaardi

- tuua sisse HTML koodi

1.2 Piltide lisamine
Pildi sissetoomiseks pead olema pildi (või pildid) laadinud Edicy keskkonda. Piltide laadimiseks tee
hiireklõps alla vasakus nurgas
oleval nupul
ja klõpsame tekstil
. Seejärel otsi oma
arvutist pilt ja tee topeltklõps pildi nimel. Järgmiste piltide lisamiseks klõpsa pildi kõrval olevale
nupule

. Kõik lisatud pildid jäävad

nupu alla.

Piltide veebilehele lisamiseks mine lihtsalt pildi peale, hoia hiireklahvi alla ja lohista pilt vastavasse
kasti.
Pildi suuruse muutmiseks tee pildi peal klõps – ilmub pildi muutmise töövahend
nupule

. Muuda pildi suurust pildi nurgas oleva valget ruudu pealt
.

ja vajuta

. Lõpetuseks vajuta

1.3 Kujundus
Kujundusmalli valimiseks vajuta all vasakus nurgas olevale nupule

Kujunduse valimiseks klõpsa lihtsalt mõnel näidisel. Kujundust võid kogu töö vältel pidevalt muuta.

1.4 Menüü muutmine
Kui soovid muuta antud menüüde nimetusi (Esileht, Tooted... ). siis klõpsa muudetava menüü nimel
ja vali alt servast
Avanevas aknas kirjuta oma menüünimi vastavasse kasti ja vajuta allservas olevale nupule

1.5 Menüüde lisamine
Kui soovid lisada uusi menüüsid, siis klõpsa juba olemasolevate menüüde all olevale nupule
Sisesta oma menüü nimi ja vajuta nupule

Kui lisasid uue menüü, tekib uus kast, kuhu saad sisestada vajaliku teksti, pildi või pildigalerii ja
vormi.
Kui valid

, ilmub automaatselt punktis 1.1 kirjeldatud töövahend

1.6 Asukoha kaardi lisamine
Kui soovid oma kodulehele lisada oma firma või ette võtte asukohta, siis selleks klõpsa nupul
Avanevas aknas kirjuta aadress ja klõpsa nupul

.

Kui otsitud koht on õige, klõpsa nupul

Kaarti saad suurendada-vähendada kaardi vasakus servas olevatest

- ja

- märgist.

1.7 Jaluse lisamine kustutamine
Iga lehekujundusega on kaasas väike kastike – kodulehe jalus. Jalusekastikeses olev tekst on lehe
külastajale kogu aeg nähtav olenemata, mis menüü parajasti avatud on. Vastavalt kujundusemallile on
jaluses olev tekst kas allservas või paremas nurgas. Jaluse muutmiseks kustuta seal olev tekst. Saad
lisada ka nt oma firma logo (vt punkt 1.2).
Kui sa jalust ei soovi, siis lihtsalt kustuta seal olev tekst.

1.8 Kodulehe vaatamine
Kui soovid töökäigus vahepeal näha, kuidas sinu lehekülg hakkab Internetis välja nägema, siis klõpsa
kujundusvaates nupule

. Töövaatesse saad tagasi, kui klõpsad Tagasi muutma
.

1.9 Vormi lisamine
Kui soovid oma kodulehele lisada registreerimisvormi, kommenteerimiskohta või tagasiside küsitlust,
klõpsa nupul Vorm
Pakutakse kahte tüüpi vorme. Vormi tüübi valimiseks klõpsa tekstil

.

Lisatud vormiga täidetud vastused tulevad sinu meilile, mille sisestasid Edicy konto loomise käigus.

1.10 Pildigalerii lisamine
Esmalt loo uus menüü nimega Galerii või pildid (vt punkt 1.5). Seejärel klõpsa nupul galerii
.

Pildid galeriisse saad lohistada Meedia nupu alt, aga eelnevalt pead olema lisanud pildid Meediasse (p
1.2). Kui klõpsad all vasakus servas nupul
pildile ja lohista pildigalerii asukohta.

, näed oma pilte. Galeriisse lisamiseks lihtsalt mine

1.11 Menüüde kustutamine
Kui soovid mõne menüü kustutada, siis klõpsa alla vasakus nurgas olevale nupule

ja vali

Konto üksikasjad
. Avaneb sinu veebilehe korraldaja, kust saad kustutada menüüsid, muuta
parooli ja kodulehe aadressi.

Kui soovid kustuda menüüd Blogi/Uudised, siis vajuta selle menüü lõpus olevale prügikasti märgile


ja vasta OK.

1.12 Kodulehe aadressi muutmine
Algselt loob Edicy igale kasutajale ise aadressi, mis koosneb numbritest ja edicypages.com lõpust. Kui
kasutad tasuta versiooni, on sul võimalus numbrite asemel lisada mõni sõna. Parooli muutmiseks
klõpsa nupul

ja vali Lisa tasuta aadress. Seejärel klõpsa

Uues aknas vali

Klõpsa nupul Lisa aadress. Kui aadressi muutmine õnnestus, saad vastavasisulise teate ja oma
veebilehe uue aadressi.

1.13 Parooli muutmine
Parooli muutmiseks klõpsa nupul

. Avanevas aknas klõpsa nupul

Sisesta oma nimi ja kasti Uus salasõna, kirjuta parool, milles on vähemalt 5 tähte ja mõni number.

Lõpetuseks klõpsa Salvesta nupul.

