
CMS Admin
instrukcja administratora
system zarządzania treścią CMS Made Simple

http://www.cmsmadesimple.org/
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Strona bazowa konferencji: http://bcc.impan.pl/test/
Link do panelu administracyjnego: http://bcc.impan.pl/test/

Tworzenie nowej strony (kopii) konferencji

1. Wejść w zakładkę Site Admin - > Advanced Setup

i wykonać Clear Cache a następnie wylogować się z panelu administracyjnego.

2. Wykonać kopię bazy danych strony bazowej (test). Nazwa bazy danych: cms.
3. Utworzyć nową bazę danych, nadając jej nazwę korespondująca z anagramem nowej 

konferencji a następnie zaimportować do niej wyeksportowaną wcześniej zawartość bazy 
cms.

4. Utworzyć na serwerze katalog nazwany anagramem nowej konferencji i skopiować do 
niego zawartość katalogu test. Na potrzeby instrukcji katalog nazwano test1.

5. Upewnić się, że katalogi tmp/cache i tmp/templates_c są puste
6. Zmienić uprawnienia dla tmp/cache i tmp/templates_c na 777
7. Zmienić uprawnienia dla uploads  i uploads/news na 777
8. Otworzyć plik config.php i edytować następujące linie:

1. #53   $config['db_name'] = 'nazwa_nowej_bazy';
2. #78   $config['root_url'] = 'http://bcc.impan.pl/  test1  ';
3. #81   jak wyżej
4. #85    $config['root_path'] = '/www/Conferences/test1';
5. #91    $config['previews_path'] = '/www/Conferences/test1/tmp/cache';
6. #94    $config['uploads_path'] = '/www/Conferences/test1/uploads';
7. #131  $config['url_rewriting'] = 'internal';
8. #155  $config['image_uploads_path'] = '/www/Conferences/test1/uploads/images';
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Tworzenie użytkownika zarządzającego konferencją

W zakładce Users & Groups -> Users należy utworzyć nowego użytkownika lub edytować 
istniejące konto confmanager. Użytkownik ten musi należeć do grupy Conference Manager.
Ustawienie uprawnień tej grupy należy sprawdzić w  Users & Groups -> Group Permissions i w 
razie potrzeby ustawić analogicznie do ustawień na stronie bazowej http://bcc.impan.pl/test/.
Przesyłane z formularza na stronie pliki .PDF z abstractami trafiają do modułu News (Content -> 
News). Same pliki .PDF fizycznie znajdują się w katalogu uploads/news dostępnym poprzez 
Content -> File Manager. Każdy abstract znajduje się w osobnym podkatalogu z numerem ID 
odpowiadającym ID na liście Content -> News -> Articles.

Aby organizator konferencji mógł otrzymywać powiadomienia o przesłanym pliku należy w 
Content - > News -> Options zdefiniować adres e-mail, na który mają przychodzić 
powiadomienia.

Aby organizator konferencji mógł otrzymywać powiadomienia o rejestracji nowego uczestnika 
należy w Users & Groups - > Self Registration Module -> Preferences zdefiniować adres e-
mail, na który mają przychodzić.
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Tworząc nową konferencję jej nazwę należy wpisać w polu Site Name (Site admin - > Global 
Settings). 

Zarządzanie stronami i ich zawartością (Content -> Pages)

W zakładce Content -> Pages dostępna jest lista stron konferencji. Każda strona ma przypisany do 
niej szablon (Template) odpowiedzialny za jej wyświetlanie – ustawia się go w zakładce Option dla 
danej strony. Podstawowym szablonem jest „conferencePage” i jego należy używać tworząc 
kolejne strony dla danej konferencji.
W celu edytowania zawartości danej strony należy wybrać ją z listy, klikając w jej nazwę w 
pierwszej kolumnie.
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Tworząc nową konferencję należy edytować pole Title strony Home – jest to nazwa konferencji 
wyświetlająca się na stronie głównej oraz pola określające początek i koniec konferencji. 

Określając miejsce konferencji (Warszawa lub Będlewo) należy w zakładce Options dla strony 
Home określić odpowiedni szablon do wyświetlania tej strony. 
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W zależności od wyboru na stronie  pojawi się zdjęcie z Warszawy lub Będlewa.

W polu Content edytujemy zawartość strony. W celu utrzymania spójnego wyglądu stron zaleca się 
ostrożne korzystanie z opcji edytora tekstu, szczególnie jeśli chodzi o krój czcionek, wielkość i 
kolorystykę. 

Aby wkleić gotową treść zaleca się wpierw uruchomić tryb „czystego wklejania”, aby uniknąć 
przeniesienia różnego rodzaju niechcianego formatowania treści. W tym celu należy kliknąć 
zaznaczoną ikonkę przed wklejeniem treści.

Aby stworzyć nową stronę należy z poziomu listy stron (Content -> Pages) wybrać opcję Add New 
Content. Następnie trzeba wykonać podstawowe ustawienia strony:

1. Content Type – Content
2. Title – tytuł strony
3. Menu Text - 
4. Parent (strona nadrzędna w hierarchii) – none
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1. Ikona „Paste as Plain Text” - wklejanie treści oczyszczonej z niepotrzebnego formatowania
2. Wstawianie linków – po zaznaczeniu wybranej części tekstu ikona stanie się aktywna i po 

jej wybraniu otworzy się okno, w którym należy podać adres URL i określić inne ustawienia 
(np. czy strona docelowa ma się otwierać w nowym czy tym samym oknie przeglądarki itp.)

3. Wstawianie obrazów – można wstawiać obrazy wybrane z dostępnych (wgranych 
uprzednio za pomocą Content -> File Manager) lub na bieżąco stworzyć katalog i wgrać 
obraz z dysku lokalnego a następnie go wstawić w treści strony. 
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