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AKTUALITA – Jak napíšu aktualitu ? 
 
 

 

1. Připravím si obrázek své aktuality např. z google obr.  

min. velikost je 400 x 400 pixelů, ve svém PC 

2. Přihlásím se do instance EPRIN - http://eprin.cz/admin 

3. V záložce (vlevo nahoře) webu vyberu “REDAKCE” 
 

 
 

4. V REDAKCI vyberu kategorii, do které budu psát (pro tento příklad je použita 

kategorie Produktové aktuality CZ – aktuality pro českou instanci webu)	   
5. V kategorii Produktové aktuality CZ vyberu Napsat nový článek 

 

 
 

6. Vyplnění horní, nově otevřené záložky OBECNÉ INFORMACE O ČLÁNKU: 

a) Nadpis článku: Tvoří 2 části ! Příklad: Karbonové pásky – Vysoká odolnost 

b) Podtitulek: První 3-4 věty, které aktualitu vystihují 

c) URL adresa článku: Nevyplňuji, vygeneruje se sama 

d) Viditelnost a důležitost: Skrytý (připraven pro korekturu a autorizaci 

adminem), důležitost Normální. INFORMOVAT O VYSOKÉ DŮLEŽITOSTI 

e) Obrázek: Minimalizuji redakci a jdu vytvořit obrázek. Formát JPEG nebo 

PNG, vytvořím pomocí online nástroje. Je třeba, aby měl stejné rozměry na 

všech stranách (čtverec, 400 x 400 pixelů). 

f) Online tvorba http://www.cutmypic.com/, nahraju ze svého PC   GO!, 

roztáhnu dole v original pic na 400 x 400 a mohu posouvat ořez tažením, 

dám preview a pravým tlačítkem uložím do pc. O případnou pomoc nebo 

vytvoření obrázku mohu požádat admina (dsedlak@eprin.cz, 728 136 478) 

g) Kliknu na Přiřadit obrázek – vyberu složku aktualit (produktové, firemní), v 

tomto příkladu produktové. 

	  

 
 
 
 
 

Znamnená CZ verzi aktualit 



EPRIN spol. s r. o.  |  Hybešova 38, 602 00 Brno | telefon : +420 538 707 200 – 2 | fax : +420 543 212 033 | eprin@eprin.cz | www.eprin.cz 
 

ISO 9001 : 2008 | ISO 14004 : 2004 

	  

h) Vidím zde obrázky starších aktualit, scrolluji dolů kolečkem myši a vyberu si 

svůj obrázek, pokud zde není a chci jej nahrát, postupuji dle návodu dále 

 
 

V případě, že NAHRÁVÁM VLASTNÍ, kliknu dole na Rychle nahrát nový 

soubor. Vybrat soubor a vyberu si jej na svém PC - disku a kliknu Nahrát. 

Obrázek se nahraje. Poté obrázek zvolím v dané složce ve které jsem byl 

předtím. (NÁZVOSLOVÍ OBRÁZKŮ zachovám jako je na serveru – otevřu a 

změním název svého + datum, vzor !!! 18.4.2014_tablety !!!) 

 

7. Stisknu ULOŽIT (vpravo dole) 
 

8. Vyplnění OBSAH ČLÁNKU 
 

 
 

a) Nahoře v záložce (dle vzoru výše) přepnu na “OBSAH ČLÁNKU” 

b) Dole v dostupných prvcích “Přidat nový prvek” chytám prvky jako ikony a 

kliknu na ně, jako v uvedeném vzoru, do obsahu článku. Prvky lze 

uspořádávat dle bubliny, která je na první pozici vedle oka viditelnosti 

 

c) Dle vzoru nejdříve vložím obrázek, nechám Umístění Standardní, 

Zarovnání vlevo, Popisku Nezobrazovat a Styl obrázku Rámeček, 

Odsazení vpravo hodnota 25 

 

d) Stisknu ULOŽIT (vpravo dole) 
 

e) Vložím Prvek Text stejně, jako obrázek přetažením zespodu, otevřít okno pro 

psaní textu - Lze vložit z wordu pomocí příkazu v liště vložit z wordu nebo 

napsat. Musí obsahovat odkazy !!! (na produkt, na oddělení “v případě 

zájmu”, výrobce aj.). Odkazy uděláme dle následujícího vzoru na straně 3... 

VLASTNÍ OBRÁZEK 
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f) Označením textu a stisknutím tlačítka pro “vytvořit nebo upravit odkaz” 

zvolíme typ odkazu dle uvážení (soubor, stránka v systému nebo mimo 

systém aj.) 

 

g) Stisknu ULOŽIT (vpravo dole) 
 

Vše je nyní připraveno a je hotová česká verze mé aktuality. Odešlu email s 

oznámením o dokončení na dsedlak@eprin.cz a ten zajistí překlad do EN a vložení 

autora.  

 

Pro ANGLICKÉ aktuality je postup stejný s výjimkou již nahraného obrázku z 

CZ verze. LZE DUPLIKOVAT ČESKOU VERZI do Produktové aktuality EN, vše s 

pomocí admin: dsedlak@eprin.cz, 728 136 478 

 


