Manual Sindicatos
Gerenciador de conteúdo
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1. Criar um novo conteúdo
1. No administrador clique no ícone “Novo Artigo” ou clique no menu superior
em Conteúdo > Gerenciador de artigo > Novo Artigo.

2. Preencha os campos marcados, seguindo os passos abaixo, para adicionar
o conteúdo.

2.1. Adicione o título no respectivo campo.
2.2. Selecione uma categoria: cada item deve ser atribuído a uma categoria.
2.3. Escolha se o conteúdo será ou não publicado (esboço).
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2.4. A opção Destaque possui duas alternativas: “Sim”, se o conteúdo vai ser
publicado na capa do site (junto com uma imagem), e “Não” para publicar o
conteúdo sem deixá-lo em destaque.
2.5. No campo texto é possível escrever o conteúdo que será publicado e
funciona como qualquer outro editor de texto como o Word.
2.6. Os botões “Salvar”, “Salvar e Fechar” e “Salvar e Novo” funcionam da
seguinte forma:
- Salvar > permite salvar conteúdo e continuar na página editando o artigo
- Salvar e Fechar > salva o conteúdo e fecha a janela de edição, voltando para
a listagem de artigos.
- Salvar e Novo > Salva e permite adicionar um novo conteúdo.
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2. Gerenciar conteúdo
1. No administrador clique no ícone “Gerenciador de Artigos” ou clique no menu
superior em Conteúdo > Gerenciador de artigo.

2. Se você não consegue encontrar o seu artigo, localizá-lo facilmente usando
a caixa de pesquisa ou filtros (ex.: categoria). Selecione o título do artigo e o
formulário de edição será aberto.

3. Depois de alterar um conteúdo do artigo, clicar em Salvar e Fechar e com
isso voltará à página de gerenciador de Artigos.
4. Se um artigo está velho, ou não quer que ele apareça mais no site, pode
simplesmente clicar no estado do artigo, mudando de “Publicado” para
“Despublicado”.
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5. O ícone em vermelho significa que este artigo não está mais publicado, e
não aparecerá no site. Pode também deixar um artigo em destaque.
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3. Inserir um link no conteúdo
1. Selecionar a palavra que vai virar um link no campo de texto
2. Clicar no ícone com uma corrente (elo)

3. Vai abrir uma nova janela
4. Inserir o endereço no campo URL
5. No campo baixo (alvo ou target) é possível escolher se o link vai abrir em
uma nova janela do navegador
6. Clicar em inserir
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4. Inserir uma imagem no conteúdo
1. Se sua imagem já não está disponível na Internet, você precisará fazer o
upload do seu PC.

2. Mover o cursor para a posição no texto em que você gostaria de inserir a
imagem.
3. Clique no botão “imagem” abaixo da janela do editor de texto. Este botão
abre uma nova janela para fazer upload de uma imagem. Você pode escolher
entre as imagens existentes ou fazer upload de novas. Veja imagem a seguir:
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4. Depois que a imagem foi inserida no texto, a formatação pode ser alterada
usando o ícone de imagem na barra de ferramentas do editor.
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5. Inserir um arquivo em .PDF no conteúdo
1. No administrador clique no ícone “Gerenciador de Mídias” ou clique no menu
superior em Conteúdo > Gerenciador de mídia.

2. Clicar no botão “Selecionar arquivo” na parte de baixo da página e escolher
o arquivo em .PDF que será enviado ao servidor.
3. Clicar no botão iniciar envio.

4.

O

endereço

para

o

arquivo

PDF

vai

ser

padrão:

http://www.ENDEREÇO.com.br/images/NOME_DA_PASTA/NOME_DO_ARQU
IVO.pdf
* Nome da pasta: É possível criar novas pastas preenchendo o campo e
cliando no botão Criar Pasta
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** Nome do arquivo em PDF deve ser: em caixa baixa, sem acentuação e
não deve ter caracteres especiais como “Ç’.
5. Em seguida, clique no menu superior (Conteúdo > Gerenciador de artigo).
6. Escolha o artigo que vai gerenciar ou adicione um novo
7. No campo de texto, selecione palavra que vai receber o link e clique no
ícone com uma correntinha (elo).

8. Vai abrir uma nova janela. No campo URL adicione o endereço
http://www.ENDEREÇO.com.br/images/NOME_DA_PASTA/NOME_DO_ARQU
IVO.pdf
* Mais informações no item como inserir um link no artigo
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6. Criar galeria de imagens
1. No administrador clique no menu superior (Phoca Gallery > Categories).

2. Para cada novo álbum clique em “Novo” para adicionar uma nova categoria.

3. No administrador clique no menu superior (Conteúdo > Gerenciador de
mídia).

4. No administrador clique no menu superior (Phoca Gallery > Images).
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5. Clicar em “Novo”.

6. Preencha os campos marcados, seguindo os passos abaixo.

6.1. Adicionar o título.
6.2. Selecionar o nome do álbum (categoria).
6.3. Escolher a imagem para adicionar no álbum.
6.4. Salvar e repetir o processo dos itens 5 e 6 para inserir mais imagens.
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7. É possível inserir um lote de imagens (mais de uma imagem por vez)
clicando em “Multiple Add”.

7.1. Selecione o nome do álbum (categoria).

7.2. Selecione a aba Multiple Upload no final da página.
7.3. Clicar em Add Images
7.4. Em seguida clicar em Start Upload para enviar as imagens.
7.5. Depois que a página recarregar, adicione o título (item número 1 da
imagem a seguir).
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7.6. Selecionar o nome do álbum (categoria) – item 2 da imagem acima.
7.7. Escolher e marcar a(s) imagem(s) para adicionar no álbum.
7.8. Salvar e Fechar.
8. Para adicionar a galeria a um artigo: inserir o código abaixo no campo de
texto, lembrando que deve trocar o número do ‘categoryID’ (número do álbum).
{phocagallery view=category|categoryid=1}
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7. Criar Banner
1. Clicar no item de menu Componentes (no topo do gerenciador) e escolher
Banner > Banner
2. Em seguida, deve clicar em Novo

3. Adicionar o Nome no respectivo campo – item 1 da imagem abaixo.
4. Selecionar a imagem – item 2.

5. Preencher os campos com a largura (máximo de 260 pixels) e altura
(padrão de 60 pixels) – item 3.
6. Colocar o endereço do link no campo “URL do clique” (item 4) e depois
clique em Salvar (item 5).
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8. Gerenciar Banner
1. Clicar no item de menu Componentes (no topo do gerenciador) e escolher
Banner > Banner
2. Em seguida, deve clicar no banner para editar

3. Clicar em “Selecionar” no campo Imagem do Banner para enviar a imagem
já criada.

4. Preencher os campos com a largura (máximo de 260 pixels) e altura
(padrão de 60 pixels).
5. Colocar o endereço do link no campo “URL do clique” e depois clique em
Salvar.
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9. Dúvidas?
frank.nicodem@fiescnet.com.br
(48) 3231-4157

