Жүктелетін фотосуреттерге қойылатын талаптар:
Жаңалықтар үшін жүктелетін басты фотосуреттің ені 1024 px кіші болмауы керек.
Жүктейтін фотосуреттердің өлшемдері - – 1920х1080 px
Сәлеметсіз бе, құрметті сайттың редакторы! Бұл нұсқаулық сайтпен жұмыс
жасауға үйрету үшін құрастырылған және дайындалған.
Сайттың әкімшілік панеліне өту үшін төмендегі әрекеттерді орындау қажет:
Сіздің сайтыңыздың адресін браузерге енгізіп, онда көрсетілген жолды қосып
жазу керек: /adminpanel

Мысалы:
Пайда болған терезеде жүйеге кіру үшін сізге жіберілген логин/парольді енгізу

қажет:
Алдымен сізді негізгі бөлімдермен таныстырайық:
 жаңалықтар;
 баннерлер;
 мекерелер;
 PDF
Жаңалықтар
Жаңалықтар бөлімінде сайттың жаңалықтарын жариялауға, түзетуге және алып
тастауға болады. Бөлімге кірген кезде жарияланған күніне байланысты сұрыпталған
сайттың барлық жаңалықтары көрсетілген. Тізімдегі ең соңғы жаңалықтар – ең жаңа
жаңалықтар болып табылады.

Жаңалықтарды дайындау
Жаңалықты дайындау үшін «Жаңалықтар» бөлімінің үстіңгі оң бұрышында «Құру»
баспасын басу қажет:

Бұдан әрі редакторы бар терезе ашылады:

Келесі әрекеттерді орындау қажет:
1) Тінтуірді басу арқылы жаңалықты жариялайтын тілді таңдау:

2) Тінтуірді басу арқылы «Қосымша» аймағында жаңалықтардың санатын таңдау:

3) «Негізгі» бөлігінде жаңалықтар контентін толтыру:
 Атауы;
 Лид;
 Жаңалықтар мәтіні;
 Материалдың авторы.

4) «Media» бөлігінде жаңалықтар контентін толтыру
 сурет;
 Фотогалерея;
Бұл бөлікте жаңалықтардың суреттері жүктеледі:

Ең бірінші жол «Сурет» - бұл жаңалықтың басты суретін жүктеу.
түйреуіш бейнесін басқан кезде сіздің компьютеріңізден бір суретті жүктей аласыз.
Суретті таңдағаннан кейін сіз суреттің қажетті бөлігін көрсету үшін оны қия аласыз:

Суретті жүктегеннен кейін ғана қиа аласыз, және
басқаннан кейін ғана қосылады.
Басты сурет жаңалықтың атауынан кейін орналастырылады:

Жаңалықтың басты суретін жүктегеннен кейін, сіз жаңалықтың фотогалереясын жариялай
аласыз. Ол үшін «Фотогалерея» жолында «Файлдарды таңдауды» басу қажет.

Қажет болған жағдайда, фотосуреттердің керек санын жүктеуге болады, сонымен қатар,
фотосуреттерді қажетті өлшемдерге келтіріп, қиюға болады. Фотогалереяда жарияланған
суреттер жаңалықтар мәтінінің алдында көрсетіледі және былайша көрінетін болады:

5) «SEO» бөлігінде жаңалықтар контентін толтыру
 SEO-атауы
 SEO-сипаттамасы
 SEO-басты сөздер
 OG-атауы
 OG-сипаттамасы
 OG-суреті
Сіз барлық атауларды толтырып, жаңалықтардың суреттерін жүктегеннен кейін
парақтың астыңғы жағында міндетті түрде толтырылатын бөлімді көретін боласыз.
Бұл SEO бөлімі.
Ол не үшін қажет?
Бірінші 3 жолы:
 SEO-атауы
 SEO-сипаттамасы
 SEO-басты сөздер
Бұл жолдарда көрсетілген ақпаратты интернеттегі барлық іздеу сервистері көретін
болады. Мысалы:
«Акмолинский вестник» газетінің сайтында «Зимняя Фантазия» атты оқушыларға
арналған конкурстың өтетіні жөнінде жаңалық жарияланған.

Әкімшілік панелінде жаңалықтарды толтырған кезде SEO бөлімінде біз келесі
параметрлерді көрсеттік:

Нәтижесінде бұл ақпаратты интернет желісінде іздеген кезде, бұл жолдардағы ақпарат
бойынша іздеу жүргізілетін болады:

OG жолдары не үшін қажет?
Біріші 3 жолы:
 OG- атауы
 OG- сипаттамасы
 OG-суреті
Open Graph (OG) – бұл әлеуметтік желілерге арналған хаттама. Ол ақпараттың
әлеуметтік желілерге түскен кезде қандай көрініс беретініне жауап береді. Мысал

ретінде «Акмолинский вестник» газетінің оқушыларға арналған конкурс жөнінде
жаңалықты қарастырайық:
Егер пайдаланушы жолдағы мәліметтерді толтырмаса:

Кейіннен кез келген әлеуметтік желіде бұл жаңалықтың сілтемесін жарияласақ, ол
келесіндей көрінетін болады (Facebook әлеуметтік желі негізінде мысал көрсетілген):

Егер бұл жолдарға ақпаратты енгізсек және OG-суретін жүктесек, әлеуметтік
желілердегі бұл жаңалықтың сілтемесі аса көрнекі берілетін болады және
оқырмандардың назарын аудартады:

Жалпы сіздің жаңалығыңызда толтырылған SEO бөлімі интернет желісінде іздеу
кезінде сіздің жаңалығыңызды үстіне көтеріп, сіздің сайтыңызға көп оқырмандарды
тартуға ықпал ететін болады.
Сіз барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін, жаңалықты сіздің сайтыңыздың
оқырмандары көре алатындай етіп, жаңарту қажет.
Ол үшін сайттың оң бөлігінде тінтуірді басу арқылы жол парағын «Белсенді» етіп
жаңартамыз және «Сақтау» баспасын басамыз, енді сіздің жаңалығыңыз сайттың
оқырмандарына қол жетімді.

Дайындалған жаңалықтарды түзету
Егер сіз жаңалықты сайтқа орналастырып, бірақ кейіннен оның мәтінін (қатесін
түзету), күнін өзгертем, авторын немесе суретін ауыстырсам десеңіз, бұны кез келген
уақытта жасай аласыз. «Жаңалықтар» бөліміне қайта оралып, тізімнің ішінен сізге
қажетті жаңалықты тауып алыңыз, жаңалықтың атауына тінтуірдің курсорын қойыңыз:

Сол бұрышында 2 жаңа белгі пайда болады. Біріншісі

- басқан кезде – жаңалықты

жояды. Екіншісі
- жаңалықты түзетуге мүмкіндік береді. Бұны басқан кезде,
редактор ашылады. Қажетті өзгерістерді енгізіп, «Сақтау» баспасын басу қажет –
өзгерістер сайтта көрінетін болады.

Баннерлер
«Баннерлер» бөлімінде сайтқа баннерді жүктеуге болады. Оны басқан кезде тізімді
көретін боламыз:

Сайтқа дайын баннерді жүктеу үшін үстіңгі оң бұрышта «Құру» баспасының көмегімен
жаңа жазбаны жасауға болады:

Атауын толтырып, баннерді басқан кезде қандай сілтемеге өту керектігін көрсетіп,
қалыбын таңдау қажет (жаңалықтарда):

Содан кейін баннердің суретін жүктеу қажет, жүктелетін баннерлердің өлшемдері
240х400рх болуы керек. 2 нұсқада жүктеуге болады:
1) Қарапайым браузерде көрінетін баннер.
2) Мобильді браузерде көрінетін баннер:

Жаңалықтар бөліміне ұқсас жүктеуді жүргізгеннен кейін, баннерді жаңартамыз және
«Сақтау» баспасын басамыз. Баннер сайтта көрінетін болады:

Мерекелер
Мерекелер мен өткізілетін республикалық және жергілікті маңызы бар іс-шаралар
туралы ақпаратты күнтізбесіне енгізуге болатын бөлім.
Бөлімге өткен кезде жаңалықтар мен баннерлерге ұқсас оқиғалардың/мекерелердің
тізімін көретін боламыз, жаңа оқиғаны енгізу үшін сайттың үстіңгі оң бұрышында
«Құру» баспасын басу қажет.

Содан кейін 3 әрекетті орындау керек: атауын көрсетіп, суретті жүктеп, оң бөлігінде
оқиғаның күнін көрсету:

Нәтижесінде біз оқиға болатын күні келесі хабарламаны алатын боламыз:

Сол арқылы сайттың оқырмандарына сіздің қалаңыз не ауданыңыздың мерекелері мен
маңызды оқиғалары жөнінде ақпаратты беруге болады.

PDF
PDF форматында газеттің электронды нұсқалары жүктелетін бөлім. Бұл бөлімге өткен
кезде жарияланған күніне қарай сұрыпталған сайттағы барлық жарияланған
газеттердің электронды нұсқаларының тізімін көретін боламыз:

Жаңа нұсқасын жариялау үшін үстіңгі оң бұрыштағы «Құру» баспасын басу қажет:

Кейіннен келесі деректерді көрсету керек:
 Газеттің атауы (шыққан күні мен шыққан нөмірін қоса).
 PDF файлын жүктеу

 Газеттің мұқабасын (обложка) жүктеу

Барлық ақпарат жүктелгеннен кейін, пайдаланушылар сайттың тиісті бөлімінде сіздің
газетіңіздің электронды нұсқасын жүктеп, оқи алады:

