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INFORMACJE WSTĘPNE  

O SYSTEMIE 

TYPO3 to jeden z najbardziej zaawansowanych wolnych systemów zarządzania treścią, dostępny na zasadach licencji GNU General 

Public License. Powszechnie uważany za wyjątkowo skomplikowany i trudny w obsłudze, co niekoniecznie jest prawdą. Z uwagi na 

ogromne możliwości i stopień rozbudowy, uważany także za Content Management Framework. Jest jednym z najbardziej 

rozbudowanych programów tego typu, niekiedy możliwościami przewyższającym komercyjne produkty. Ciekawostką jest 

wbudowany parser własnego języka skryptowego TypoScript, napisany, tak jak i cały system, w PHP. Z TYPO3 korzysta wiele 

popularnych portali (głównie dużych światowych firm), m.in.: New York Times, Lufthansa AG, UNESCO, NASA, Logitech, DHL, 3M, 

SMART AUTOMOBILE USA INC., Philips czy KFC Corporation. 

ROLE W SYSTEMIE  

Administrator – osoba odpowiedzialna za obsługę techniczną, która nadaje wyznaczonemu przez jednostkę redaktorowi strony 

login i hasło dostępu do systemu. 

Redaktor – osoba zamieszczająca na stronach informacje, aktualności oraz materiały, dotyczące jednostki, której stronę prowadzi. 

CEL TWORZENIA DOKUMENTU 

Niniejszy dokument jest podręcznikiem skierowanym do wszystkich redaktorów systemu TYPO3 Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach. Stworzono go w celu ułatwienia korzystania z panelu redaktora, tj. tworzenia nowych stron, treści, załączania plików, a 

także redagowania aktualności.  

Aby zostać redaktorem serwisu, a tym samym otrzymać dostęp do panelu użytkownika systemu TYPO3, należy wypełnić wniosek o 

utworzenie nowego konta redaktora, który dostęny jest pod adresem www.ue.katowice.pl/pomoc 

Po akceptacji wniosku przez Redaktora Naczelnego serwisu administrator zakłada konto użytkownika oraz nadaje hasło, 

upoważniające do prowadzenia danej strony, o czym informuje w mailu zwrotnym. Od tego momentu nowy redaktor może 

przystąpić do prowadzenia strony, w oparciu o niniejszy dokument.  

ZASADY POPRAWNEGO PRZYGOTOWYWANIA TEKSTÓW NA POTRZEBY WWW  

Wszystkie strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych muszą być dostępne cyfrowo. Wynika to z Ustawa z 4 

kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (pdf). 

W związku z powyższym, podczas tworzenia treści należy kierować się wytycznymi WCAG 2.1, które zostały szczegółowo opisane na 

stronie https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/wcag-21-w-skrocie. 

Tekst przygotowany do zamieszczenia na stronie WWW powinien być jasny, przejrzysty oraz odpowiednio zaprezentowany. Aby 

zachęcić odbiorcę do zapoznania się z całością tekstu warto zwrócić uwagę na: 

• zwięzłość prezentowanych informacji, 

• przedstawiania najistotniejszych faktów,  

• unikania stosowania uogólnień, 

• dostosowanie języka do docelowej grupy odbiorców, 

• dzielenie tekstu na akapity. 

 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000848/T/D20190848L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000848/T/D20190848L.pdf
https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/wcag-21-w-skrocie
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Ponadto, należy przestrzegać kilku żelaznych zasad, dotyczących: 

• akapitów – należy je stosować, gdyż tekst składający się z jednego bloku czyta się znacznie gorzej, niż tekst, który 

zbudowany jest z kilku części, 

• nagłówków – ich stosowanie należy ograniczyć do tytułów, zabronione jest stosowanie nagłówków dla całego tekstu, 

• pogrubień – nie należy ich nadużywać, gdyż pogrubiona („wyboldowana”) czcionka ma za zadanie wzmocnić przekaz, 

poprzez sugerowanie odbiorcy, że wyróżnione słowo/fragment tekstu jest istotniejszy od pozostałych, 

• podkreśleń – nie poleca się ich stosowania, gdyż mogą sugerować, że wyróżniony w ten sposób tekst jest linkiem 

(odnośnikiem),  

• stosowania wielkich liter (klawisz <Caps Lock>) – jeżeli nie jest to naprawdę konieczne, nie należy ich stosować, gdyż w 

Internecie mogą zostać odebrane jako krzyk, 

• stosowania niestandardowych kolorów czcionek – jednolity tekst powinien posiadać kolor czcionki domyślny dla każdego 

serwisu, dlatego stosowanie innych kolorów czcionek jest uważane za niepoprawne, 

• rozmieszczenia tekstu – tekst na stronie WWW powinien być wyrównany do lewej strony, bądź wyjustowany (wyrównany 

do obu stron), należy unikać wyśrodkowanego tekstu, 

• wypunktowania oraz numerowania – należy stosować przy wykorzystaniu funkcji systemu zarządzania treścią (lista 

numerowana oraz lista punktowana), niepoprawne jest tworzenie numeracji/wypunktowania ręcznie, 

• grafiki i zdjęć – nie należy przesadzać z zamieszczaniem elementów graficznych, których nadmiar może przytłoczyć tekst; 

stosowanie elementów animowanych (tzw. „gifów”, plików zapisanych  

w formacie *.gif) powinno się wykluczyć. 

Podczas pisania tekstu należy także pamiętać o następujących zasadach: 

1. spacji nie stawia się: 

• przed znakami interpunkcyjnymi (kropka, przecinek, średnik, dwukropek, wykrzyknik, znak zapytania), lecz zawsze 

po znaku interpunkcyjnym, 

• po nawiasie otwierającym (, {, [, 

• przed nawiasem zamykającym ), }, ], 

• między początkiem i końcem tekstu a znakami cudzysłowu,  

2. klawisza <ENTER> nie używa się, aby przejść do nowej linii, lecz podczas przejścia do nowego akapitu (paragrafu). Warto 

wiedzieć, że kombinacja klawiszy <ENTER> + <SHIFT> powoduje przejście o jedną linię tekstu w dół w ramach tego samego 

akapitu (paragrafu), 

• znak cudzysłowu tworzy się poprzez zastosowanie skrótu: <SHIFT> + apostrof. Błędnym jest otwieranie cudzysłowu dwoma 

przecinkami, a zamykanie dwoma apostrofami.  

Podczas tworzenia treści stron należy także zwrócić uwagę na elementy graficzne. Nie polecane jest np. umieszczanie w treści 

strony loga Uczelni (logo jest stałym elementem, znajdującym się w nagłówku strony). 

W przypadku kopiowania tekstu z innych źródeł (np. z programu MS Word) należy wkleić go poprzez stosowanie skrótu <CTRL> + 

<SHIFT> + „v”. Spowoduje to wyczyszczenie tekstu ze zbędnego formatowania, pozwalając na wygodniejszą pracę z tekstem. 
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LOGOWANIE 

 

Rysunek 1 

Aby zalogować się do systemu TYPO3 należy (Rysunek 1): 

1. wpisać adres ue.katowice.pl/typo3 w pasek adresu swojej przeglądarki, 

2. podać nazwę użytkownika (Username) oraz hasło (Password) nadane przez administratora systemu, 

3. kliknąć przycisk „Login”. 
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INTERFEJS SYSTEMU 

 

Rysunek 2 

Interfejs systemu TYPO3 przedstawia Rysunek 2. Zaznaczono na nim elementy opisane poniżej. 

1) MENU LEWE 

zawiera zbiór funkcji systemu. Struktura: 

a) WEB 

• Strona – umożliwia tworzenie nowych stron zawierających treści, 

• Pokaż – pokazuje, jak wygląda bieżąca strona i pozwala edytować jej zawartość, 

• Lista – zapewnia dostęp niskiego poziomu do rekordów zawartych na stronie, 

• News Admin – pozwala dodawać aktualności na stronie, 

b) Pliki 

• Lista plików – moduł umożliwiający zarządzanie plikami: ich dodawanie, kopiowanie, przenoszenie oraz usuwanie, 

c) Narzędzia 

• Ustawienia – moduł umożliwiający dostosowanie profilu użytkownika, tj. wybór: języka systemu, nazwy użytkownika, 

adresu e-mail, a także zmianę hasła itp., 

d) Pomoc 

• Podręcznik – instrukcja bazująca na pomocy kontekstowej zawartej w systemie, 

• O TYPO3 – podstawowe informacje o TYPO3, jego wersję oraz warunki licencji, 
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• TypoScript Help – narzędzia administratora 

• O modułach – informacje o dostępnych modułach. 

2) WIDOK DRZEWA 

Obszar zawierający strukturę drzewa budowanej strony. Strona może być rozwijana/zwijana poprzez kliknięcie w ikonkę trójkąta, 

znajdującą się przy tytule strony nadrzędnej (jeżeli ikonka nie występuje, oznacza to, że nie istnieje żadna strona podrzędna). 

3) OBSZAR ROBOCZY 

Miejsce, w którym dokonuje się wszystkich zmian w kontencie (treści strony). 

4) DODAWANIE NOWEJ STRONY DO STRUKTURY DRZEWA  

Przycisk umożliwia dodanie nowej strony w dowolnym miejscu w drzewie.  

5) NARZĘDZIE FILTROWANIA  

Pozwala wyszukać stronę w strukturze drzewa po jej nazwie bądź ID (Rysunek 3). 

 

Rysunek 3 

6) ODŚWIEŻANIE DRZEWA  

Umożliwia odświeżenie struktury drzewa. 

7) WYLOGUJ 

Przycisk umożliwiający wylogowanie się z systemu. 

8) ZAKŁADKI  

Miejsce, w którym zapamiętane są wszystkie strony dodane do zakładek. 

9) PRZESTRZENIE ROBOCZE 
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Moduł umożliwiający przełączanie się między przestrzeniami roboczymi (dla zaawansowanych). 

10) OTWARTE LUB OSTATNIO UŻYWANE DOKUMENTY  

Lista ośmiu ostatnio edytowanych stron/rekordów. 

11) WYSZUKIWARKA 

Moduł umożliwiający wyszukanie danego słowa w całej strukturze (nie tylko w tytułach stron). 

12) NARZĘDZIA STRONY  

Funkcje wykorzystywane podczas tworzenia stron przestawia Rysunek 4. 

 

Rysunek 4 

a) Wyczyść ciche dla tej strony – czyści pamięć podręczną (cache)1 dla danej strony (przydatne przy tworzeniu 

newsów), 

b) Załaduj ponownie – odświeża widok danej strony, 

c) Dodaj do zakładek – dodaje stronę do zakładek, opisanych w punkcie 8. 

OPERACJE NA STRONACH  

Strona jest przedstawieniem treści, którą użytkownik wprowadza do systemu. Posiada ona swój unikalny numer, tzw. ID. Po nim 

można wyróżnić stronę na tle innych, tworzyć połączenia między stronami oraz wyszukiwać strony w drzewie.  

Należy pamiętać, że klikając w drzewie w nazwę strony zostanie ona wyświetlona, natomiast kliknięcie w ikonkę spowoduje 

wyświetlenie menu podręcznego. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku plików. 

DODAWANIE NOWEJ STRONY 

Aby dodać nową stronę do struktury należy kliknąć ikonkę  oraz wybrać rodzaj strony, który chcemy dodać, przeciągając go w 

odpowiednie miejsce w drzewie oraz nadać jej nazwę (Rysunek 5). 

 

1 Pamięć podręczna (ang. cache) – mechanizm, który ma na celu poprawę szybkości dostępu do informacji zawartych na stronie, 

które przypuszczalnie będą potrzebne w najbliższej przyszłości. 
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Rysunek 5 

Do wyboru są trzy rodzaje stron: 

• Standardowa – strona tworzona od podstaw, 

• Skrót do strony – skrót do innej strony istniejącej w serwisie (podając jej ID), 

• Odsyłacz do zewnętrznego URL – skrót do strony znajdującej się w innym serwisie (nie na TYPO3). 

Aby strona była widoczna, należy ją aktywować poprzez kliknięcie prawym przyciskiem i wybranie opcji „Enabled” (Rysunek 6). 

 

Rysunek 6 

USUWANIE STRONY 

Aby usunąć istniejącą stronę należy kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy i wybrać: Page Actions > Usuń (Rysunek 7). 
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Rysunek 7 

ZMIANA NAZWY STRONY 

Aby zmienić nazwę strony należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonkę strony oraz wybrać opcję Edytuj (Rysunek 8). 

 

Rysunek 8 

W obszarze roboczym pojawi się okno edycji, w którym należy nadać tytuł tworzonej stronie oraz wybrać opcję „Zapisz i zamknij 

dokument” (Rysunek 9). 
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Rysunek 9 

Szybszym sposobem na zmianę tytułu strony jest podwójne kliknięcie w nią w strukturze drzewa. 

PRZENOSZENIE STRONY 

W celu przeniesienia strony należy „chwycić” ją w strukturze drzewa za ikonkę i przeciągnąć w interesujące nas miejsce (Rysunek 

10). 

 

Rysunek 10 

EDYCJA STRONY 

Edycji można poddać każdą stronę znajdującą się w serwisie. Wystarczy w widoku drzewa kliknąć na ikonkę interesującej nas strony i 

wybrać opcję „Edytuj” (Rysunek 11). 

 

Rysunek 11 
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Po wykonaniu tej czynności w obszarze roboczym pojawi się okno z zakładkami. Opcje, które są przydatne każdemu redaktorowi 

pokazuje Rysunek 12. 

W zakładce „Ogólne” możliwe jest ustalenie typu dodawanej strony. Do wyboru są trzy opcje: Standardowa, skrót do strony oraz 

Odsyłacz do zewnętrznego URL (1). Szczegółowy opis tych opcji znajduje się w punkcie „Dodawanie nowej strony”. W polu „Page 

Title” (2)  należy wpisać tytuł dodawanej strony. 

Aby móc skorzystać z pełni możliwości strony, warto zaznaczyć opcję „Pokaż dodatkowe opcje” (2a), znajdującą się na dole każdej 

strony/rekordu/newsa. 

 

 

Rysunek 12 

Zakładka „Dostęp” pozwala określić widoczność strony (Rysunek 13). Jeżeli nie chcemy, aby strona była widoczna w ogóle (np. w 

przypadku, gdy jej treść nie jest jeszcze dopracowana), musimy zaznaczyć opcję „Page – Disable” (3). Natomiast, gdy strona ma być 

widoczna, ale system ma jej nie uwzględniać w menu lewostronnym na serwisie, należy zaznaczyć opcję „In Menus – Hide” (również 

3). 

 

 

Rysunek 13 

W zakładce Metadane określa się słowa kluczowe2 (Rysunek 14), opisujące daną stronę (4), imię i nazwisko autora oraz jego adres e-

mail (5). 

Przykłady słów kluczowych: uczelnia, ue, katowice, zarządzanie, studia, kierunek, rektorat, nauczanie, profesor, studia inżynierskie. 

 

2 Słowa kluczowe to ciąg znaków wykorzystywany w procesie wyszukiwania informacji, opisujące tematykę strony internetowej. 

Odpowiedni dobór frazy, a następnie wypozycjonowanie jej w wyszukiwarce zwiększa znacząco ruch użytkowników na stronie. 
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Przy podawaniu słów kluczowych do danej strony należy pamiętać, aby były one ściśle powiązane z jej treścią oraz tematyką. 

 

 

Rysunek 14 

OPERACJE NA PLIKACH  

W momencie, kiedy pojawia się potrzeba dodania dodatkowego pliku, możliwego do zapisania na dysku  

z pomocą przychodzi moduł „Lista plików”, który znajduje się w lewym menu. 

Przy załączaniu plików należy pamiętać o tym, aby w ich nazwach nie używać znaku spacji (zamiast nich należy stosować znak 

podkreślenia) oraz wielkich liter, a także znaków polskich i innych znaków specjalnych, charakterystycznych dla danego kraju, np. 

umlautów, akcentów, itp. 

Przykład dobrze opisanych plików: 

• kierunki_studiow.pdf 

• wladze_o_naszych_kierunkach.mp3 

• rektorat_w_remoncie.jpg 

 

DODAWANIE PLIKÓW I FOLDERÓW  

W module tym możliwe jest dodawanie zarówno plików, jak i folderów. Wszystkie opcje związane z plikami przedstawia Rysunek 15. 

Aby dodać plik, należy: 

• z drzewa wybrać katalog, do którego będą załadowane pliki, 

• kliknąć w ikonkę oznaczoną numerem 1, co spowoduje włączenie uploadera, 

• jeśli zachodzi taka potrzeba, kliknąć w ikonkę oznaczoną numerem 2, w celu dodania nowego folderu do drzewa. 
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Rysunek 15 

PRZENOSZENIE ORAZ KOPIOWANIE PLIKÓW  

Każdy plik można przenieść bądź skopiować w inne miejsce. Służą do tego ikonki oznaczone numerem 3. Wystarczy wybrać jedną z 

nich i w odpowiednim miejscu kliknąć w ikonkę oznaczoną numerem 4, co spowoduje przeniesienie/skopiowanie pliku do 

wskazanego folderu. 

USUWANIE PLIKÓW  

Usuwanie plików odbywa się na tej samej zasadzie, na której oparte jest usuwanie stron oraz rekordów. Wystarczy kliknąć prawym 

przyciskiem myszy w ikonkę interesującego nas pliku i wybrać opcję „Usuń” (5). 

Warto zauważyć, że w ten sam sposób można skopiować/wyciąć plik. Opcja ta jest bliźniacza do opisywanego wyżej sposobu 

kopiowania/przenoszenia. 

OPERACJE NA REKORDACH  

Rekord jest to element strony, który będzie wyświetlony podczas jej ładowania. Podobnie do strony, posiada swój unikalny numer 

ID, wspomagający zarządzanie oraz wyszukiwanie. 
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RODZAJE REKORDÓW  

 

Rysunek 16 

• Zwykły element tekstowy – umożliwia dodanie treści opatrzonej nagłówkiem. 

• Tekst z obrazkiem – daje możliwość dodania dowolnej liczby obrazków do tworzonego tekstu. 

• Tylko obrazki – pozwala dodawać obrazki oraz tworzyć galerie zdjęć. 

• Lista plików – daje możliwość dodawania plików we wszystkich popularnych rozszerzeniach, które użytkownicy końcowi 

mogą ściągnąć lokalnie na dysk swojego komputera. 

• Czysty HTML – daje możliwość dodawania kodu HTML (dla zaawansowanych). 

• Divider – możliwość dodania separatora (poziomej linii), oddzielającego dwa rekordy. 

 

Aby wybrać rekord, należy zaznaczyć go na liście (punkt 1: „Wybierz typ elementu zawartości”), a następnie określić, w którym 

miejscu ma być on osadzony (punkt 2: „Wybierz pozycję”). 

EDYTOR WIZUALNY CMS 

Edytor wizualny CMS jest to edytor typu WYSIWYG, (what you see is what you get), pozwalający na bieżący podgląd tekstu w formie, 

w jakiej będzie wyświetlony na stronie. Przykład wizualnego edytora tekstu systemu Typo3 przedstawia Rysunek 17. 
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Rysunek 17 

DODAWANIE REKORDÓW  

ZWYKŁY ELEMENT TEKSTOWY  

Najlepszy sposób na dodanie czystego tekstu, który można formatować w dowolny sposób. 

Elementy, na które należy zwrócić uwagę 

• Header – pole, w które wpisuje się nagłówek tworzonego tekstu. W przypadku, kiedy użytkownik nie chce, aby nagłówek 

wyświetlał się na stronie z listy „Type” należy wybrać opcję „Hidden” 

• Text – okno formatowania tekstu, zawierające najważniejsze narzędzia wykorzystywane podczas formatowania tekstu, m. 

in. wyrównanie (oznaczone jako „styl bloku”), pogrubienie, podkreślenie, nagłówki, listy punktowane oraz numerowane, 

dodawanie linków, obrazków, tabel, itp. 

 

Jeżeli zachodzi potrzeba wklejenia uprzednio skopiowanego/wyciętego tekstu z edytora tekstowego (np. Microsoft Word) należy 

usunąć wszelkie formatowanie poprzez wybranie w edytorze wizualnym opcji „usuń formatowanie” oznaczonej ikonką: . 

TWORZENIE TABEL  

Rekord „zwykły element tekstowy” umożliwia stworzenie tabeli. Czynność ta odbywa się w bardzo prosty sposób i została opisana 

na Rysunek 18. Dodając nowy rekord wystarczy wybrać opcję „wstaw tabelę”, znajdującą się w edytorze wizualnym (1). Po 

wykonaniu tej czynności pojawi się okno z opcjami tabeli (2). Zawiera ono najważniejsze informacje, niezbędne do stworzenia nowej 

tabeli. Najważniejszą rzeczą jest określenie liczby kolumn oraz wierszy tabeli oraz tego, w którym miejscu mają zostać utworzone 

komórki nagłówkowe. 
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Rysunek 18 

Po wpisaniu odpowiednich wartości, należy kliknąć w przycisk „OK”. W obszarze roboczym pojawi się projekt tabeli, którą należy 

uzupełnić treścią. Rysunek 19 przedstawia tabelę tuż po wstawieniu, natomiast Rysunek 20 – tabelę uzupełnioną przykładowymi 

treściami. Warto zauważyć, że komórki nagłówkowe, na które w tym przypadku wyznaczono górę tabeli, oznaczone są tekstem 

pogrubionym. 

 

Rysunek 19 
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Rysunek 20 

Wygląd tabeli na stronie przedstawia Rysunek 21. 

 

Rysunek 21 

Wszystkie funkcje tabeli opisuje Rysunek 22. 

 

Rysunek 22 
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1. „Włącz/wyłącz pomocnicze krawędzie tabeli” – pokazuje siatkę tabeli, 

2. „Właściwości tabeli” – pozwala zmienić/dodać opis tabeli oraz jej streszczenie, a także ustalić, które kolumny mają pełnić 

funkcję nagłówka tabeli, 

3. „Właściwości wiersza” – pozwala oznaczyć dany wiersz jako ciało, nagłówek bądź stopkę tabeli, 

4. „Wstaw wiersz przed” – dodaje jeden wiersz przed tym, w którym umieszczono kursor, 

5. „Wstaw wiersz po” – dodaje jeden wiersz po tym, w którym umieszczono kursor, 

6. „Usuń wiersz” – usuwa wiersz, w którym umieszczono kursor, 

7. „Podziel wiersz” – dzieli uprzednio scalony wiersz, 

8. „Wstaw kolumnę przed” – dodaje jedną kolumnę przed ta, w której umieszczono kursor, 

9. „Wstaw kolumnę za” – dodaje jedną kolumnę za tą, w której umieszczono kursor, 

10. „Usuń kolumnę” – usuwa kolumnę, w której umieszczono kursor, 

11. „Podziel kolumnę” – dzieli uprzednio scaloną kolumnę, 

12. „Właściwości komórki” – pozwala określić typ komórki, 

13. „Wstaw komórkę przed” – dodaje jedną komórkę przed tą, w której umieszczono kursor, 

14. „Wstaw komórkę za” – dodaje jedną komórkę za tą, w której umieszczono kursor, 

15. „Usuń komórkę” – usuwa komórkę, w której umieszczono kursor, 

16. „Podziel komórkę” – dzieli uprzednio scaloną komórkę, 

17. „Scal komórki” – łączy zaznaczone komórki, zaczynając od tej, w której znajduje się kursor. Należy podać liczbę kolumn oraz 

wierszy, które mają zostać połączone. UWAGA – scalanie odbywa się  

w prawą stronę od komórki, w której umieszczony jest kursor. 

 

UWAGA! 

Jeżeli tabela ma zostać umieszczona na serwisie WWW, polecanym jest przygotowywanie jej bezpośrednio  

w edytorze. Przenoszenie tabel z edytora tekstowego (np. MS Word) jest niemożliwe.  

TEKST Z OBRAZKIEM 

Podczas tworzenia rekordu „Tekst z obrazkiem” obowiązują te same zasady, które zostały opisane w przypadku „Zwykłego tekstu” z 

tą różnicą, że rekord ten pozwala na automatyczne załączanie obrazków do tworzonego tekstu.  

Aby dodać tekst z obrazkiem należy: 

1. wybrać stronę, na której chcemy umieścić rekord, 

2. kliknąć ikonę „Nowa zawartość strony” , 

3. spośród dostępnych opcji wybrać „Tekst z obrazkiem”, 
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4. w zakładce „Ogólne” należy dodać treść (stosując zasady opisane w przypadku tworzenia rekordu ze zwykłym tekstem) 

5. w zakładce „Images” (Rysunek 23): 

a. ze struktury folderów wybrać interesujące nas obrazek/obrazki (1), 

b. opcjonalnie, można dodać podpisy (Captions), którymi opatrzone będą obrazki (2), 

c. jeśli chcemy, aby obrazki powiększały się po kliknięciu w nie, zaznaczamy opcję „Enlarge on Click – Enabled” (3), 

d. natomiast jeśli zdjęcia mają linkować (być odnośnikami) do adresów WWW, w polu „Titles” podajemy te adresy, 

po jednym w linii – kolejność linków musi być zgodna z kolejnością dodanych wcześniej zdjęć (4), 

6. W zakładce „Apperance” (Rysunek 24) można określić m.in.: 

a. marginesy przed i po obrazkach (5), 

b. szerokość, wysokość obrazka (6), 

c. wyrównanie obrazków względem tekstu oraz liczbę kolumn (7). 

 

 

Rysunek 23 
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Rysunek 24 

TYLKO OBRAZKI  

Rekord umożliwiający jedynie dodawanie obrazków. Przydatny podczas tworzenia galerii zdjęć. Zasada korzystania jest bardzo 

zbliżona do dwóch poprzednio opisywanych rodzajów rekordów. 

LISTA WYPUNKTOWANA 

Rekord zawierający tekst dodany przez użytkownika, gdzie każda linia rozpoczyna się punktorem (Rysunek 25). Wystarczy wypełnić 

pole „Header”, nadając nagłówek dla rekordu, a w polu ”Bullet List” wpisać tekst, który ma zostać przekonwertowany na listę 

wypunktowaną, każdą kolejną linię oddzielając od poprzedniej klawiszem <ENTER>.  

 

Rysunek 25 
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LISTA PLIKÓW  

Rekord ten pozwala na umieszczenie różnego rodzaju plików bezpośrednio na stronie, dając tym samym możliwość ściągnięcia ich 

przez odwiedzającego na dysk twardy komputera. 

W zakładce „Ogólne” (Rysunek 26) należy nadać tytuł „Header” tworzonemu rekordowi (1). Następnie należy wybrać pliki, które 

chcemy zamieścić na stronię, klikając w ikonkę folderu (2), opcjonalnie, można dodać opisy do plików (3). Jest to polecany zabieg, 

gdyż nazwy plików nie zawsze oddają ich treść. 

 

Rysunek 26 

Po wybraniu opcji oznaczonej numerem 2 pojawia się okienko, umożliwiające wybór plików do załączenia (Rysunek 27). Aby to 

zrobić, należy: 

• z drzewa katalogów wybrać miejsce, gdzie zostały osadzone pliki (4), 

• na liście plików (5) zaznaczyć interesujące nas pliki i wybrać opcję „Import zaznaczenia” 

W każdej chwili istnieje możliwość dodania plików do stworzonych już folderów, bez konieczności używania modułu „Import 

plików”. Wystarczy wybrać interesujący folder w „Drzewie katalogów”, wybrać pliki, które mają zostać załadowane i kliknąć „Załaduj 

pliki” (6). 
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Rysunek 27 

USUWANIE REKORDÓW  

W celu usunięcia rekordu należy kliknąć w ikonkę kosza, znajdującą się przy rekordzie w obszarze roboczym (7, Rysunek 28). 

 

Rysunek 28 

EDYTOWANIE REKORDÓW  

Aby edytować stworzony wcześniej rekord należy kliknąć ikonkę ołówka, znajdującą się przy rekordzie  

w obszarze roboczym (8, Rysunek 28). 

OPERACJE NA NEWSACH  

DODAWANIE NEWSÓW  

Przedstawiamy krótki poradnik tworzenia aktualności, w oparciu o nowe rozszerzenie, zaimplementowane w systemie TYPO3 w 

2022 roku.  

Poniżej znajdują się instrukcja “krok po kroku”, pod którą zamieszczone zostały zrzuty ekranu z naniesionymi odpowiednimi 

punktami listy czynności. 

Aby dodać newsa (aktualność), należy zalogować się do swojego konta w systemie TYPO3.  

Następnie należy: 

1. wybrać w lewym menu opcję “Aktualności”, 
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2. w drzewie stron wybrać “Magazyn newsów”, 

3. kliknąć ikonę “Stwórz nowy rekord aktualności” 

4. [otwiera się edytor aktualności, zakładka “Ogólne”] 

5. wpisać tytuł aktualności (pozycja obowiązkowa) 

6. wpisać podtytuł, tzw. wstęp do newsa 

7. podać autora aktualności 

8. podać adres e-mail autora 

9. data i czas ustala się automatycznie 

10. podać (ewentualną) datę, kiedy news ma przejść do archiwum 

11. dodać treść newsa (edytor nie zmienił się w porównaniu z poprzednim) 

12. wybrać zakładkę “Opcje”, gdzie ustala się kategorię newsa (miejsce, gdzie ma się on pojawić) 

13. jeśli news ma zawierać grafikę, wybrać zakładkę “Relacje” 

14. dodać plik z listy plików 

15. w przypadku dodawania więcej, niż jednej grafiki, wybrać, która z nich ma stanowić miniaturę newsa, poprzez wybranie 

opcji “Pokaż w widokach listy” 

16. wpisać tytuł grafiki, 

17. wpisać opis alternatywny zgodnie ze standardami WCAG (zasada 1, wytyczna 1.1: “Tekst alternatywny”), 

18. wybrać opcję “Zapisz”, aby aktualność pojawiła się na stronie. 

W przypadku potrzeby odszukania konkretnej, dodanej wcześniej, aktualności, na liście newsów należy zaznaczyć kategorię, do 

której dana aktualność została przypisana i wybrać opcję “Szukaj”. 
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PRZEKAZYWANIE NEWSÓW  DO PUBLIKACJI NA STRONIE GŁÓWNEJ UCZELNI  

Serwis internetowy Uniwersytetu redagowany jest przez Zespół Komunikacji, przy współpracy z właścicielami merytorycznymi 

informacji.  

Wobec powyższego zgłoszenia informacji do publikacji w Aktualnościach, a także inne uwagi związane  

z zawartością serwisu WWW należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres: info@ue.katowice.pl. 

Zgłaszana informacja powinna zawierać:  

• tytuł,  

• nazwę wydarzenia,  

• termin wydarzenia,  

• nazwę organizatora i współorganizatorów,  

• miejsce wydarzenia,  

• dane kontaktowe organizatora,  

• wstęp do notatki (max. 500 znaków ze spacjami),  

treść notatki,  

• proponowany okres publikacji informacji,  

• imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres poczty elektronicznej i numer telefonu autora,  

• ewentualny materiał graficzny,  

• ewentualne pliki do pobrania,  

• ewentualny adres URL stron internetowych, na których znajdują się dalsze informacje.  

Informacje zostaną zamieszczone wraz z określeniem ich autora (imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia).  

 

mailto:info@ue.katowice.pl

