
A weboldal adminisztrációs felületének használatát bemutató videók 
tartalomjegyzékét alább találod. Minden videó HD minőségben (nagy felbontás, éles 
kép) is elérhető, kattints erre a videó alatt: http://olcsoweboldal.hu/ugyfelkapu/hd.png 
 
005. Belépés az adminisztrációs felületre, majd kilépés. Videó: 
http://youtu.be/DHEW0bKkCkc  
010. Vezérlőpult, az onnan elérhető funkciók. Videó: http://youtu.be/6S94JWTwRkY  
015. Adatlap menüpont. Videó: http://youtu.be/Zrn-ZdzH2O8  
020. Hozzászólások menüpont. Videó: http://youtu.be/zZYDRR__4qs  
 
025. Oldalak szerkesztése. Videó: http://youtu.be/Ofs5f_Coh_U  

1. Formázási lehetőségek, 2 sornyi formázás! 
2. Felület bemutatása 
3. Link hozzáadása 
4. Címsorok használata 
5. Fájlfeltöltés 
6. Felsorolás létrehozása 
7. Kép feltöltés (nem galéria), kép törlés (médiatárból is), átméretezés, mire 

figyelj feltöltés előtt (név, méret, pixel)? FELIRAT megjelenik alatta, cím pedig 
ha egérrel fölé megyünk. 

8. Hagyományos képgaléria 
9. Űrlapot és galéria kódot ne törölj! 
10. Táblázatszerkesztés: ld. 110-es videó! 
11. Mindig frissítés! 
12. Word-ből ne másolj be, de ha mégis... 
13. Egyedi betűszín. 
14. Új létrehozása 
15. Minden oldalt az Oldalak alatt kell szerkeszteni, kivéve a Hírek oldal tartalmát. 

Azt a bejegyzések alatt tudod szerkeszteni, a szerkeszteni kívánt bejegyzést 
megnyitva! 

 
030. SEO Alapok (cikkeknél is!) Videó: http://youtu.be/y9XOkVJes6k  

1. Meták - hol jelenik meg, mire figyelj, hogy állítsd? A főoldalét én tudom 
beállítani, küldd el, és beállítom! 

2. http://www.seotools.hu/metatagcheck.php 
3. Szöveg követelmények, kulcsszó szerepeljen itt: mondatokban, címekben, 

képnevekben, oldalcímben, képaláírásban, alt-ban, kategóriában, címkében, 
belső linkekben. 

 
035. Mi az oldalak és a bejegyzések között a különbség? Videó: 
http://youtu.be/8gzU1d6Y-z0  
 
040. Bejegyzések. Videó: http://youtu.be/_gzmxRg5FbI  

1. Bejegyzések szerkesztése, új létrehozása. 
2. Blog funkciók, amik az oldalaknál nincsenek. 
3. Kategória, címke létrehozás, módosítás, törlés. mi hol jelenik meg? 
4. Tovább gomb (elé képet ne) 
5. Hogyan blogolj? Példákat nézd meg! (OW, WP) 
6. Kategória vs. címke 

 



045. Nextgen Gallery. Videó: http://youtu.be/kIVCNqqnTvQ  
1. Új létrehozása 
2. Beillesztés oldalba, többet is lehet egymás alá, HTML-be 
3. Képaláírás 
4. Törlés: kép, galéria 
5. Meglévő galéria szerkesztés - törlés, feltöltés, sorrend, átméretezés 

 
050. Menük szerkesztése. Videó: http://youtu.be/RcEdNshRRw8  

1. Hol találja az adminon és kint? 
2. Új oldal hozzáadása 
3. Kategória bele 
4. Külső link bele 
5. Mindig ments! 
6. Oldalsávra kirakni, akár új menüt. 

 
Hasznos linkek Megjelenés =>Menük menüponttal kapcs olatosan: 
http://wordpress.video.hu/a-menurendszer-kialakitasa/  
http://wordpress.video.hu/a-menurendszer-kialakitasa-2/  
http://wordpress.video.hu/bejegyzesek-hozzaadasa-a-menuszerkesztoben/  
 
055. Oldalsáv szerkesztése. Videó: 
http://www.youtube.com/watch?v=iPVSoRjaLEw  

1. Rendezés, widgetek tologatása 
2. Kép(ek) beszúrása <img src="#" width="100px" height="100px"> 
3. Média menüpont, képfeltöltés, url kinyerés 
4. Képes link beszúrása <a href="#" target="_blank"><img src="#" width="100px" 

height="100px"></a> 
5. Link <a href="#" target="_blank">Megjelenő szöveg</a> 
6. Szövegformázás. Félkövér: <b></b> Dőlt: <i></i> Aláhúzott: <u></u> 

KOMBINÁLHATÓ!  
7. E-mail link: <a 

href="mailto:info@olcsoweboldal.hu">info@olcsoweboldal.hu</a> 
8. Sortörés <br> 
9. Egyéni menü, új létrehozása! 
10. Widget hozzáadása, törlése 
11. Színes szöveg: <font color="red">Szöveg 1</font> vagy <font 

color="#FF0000">Szöveg 1</font> 
12. Youtube 

 
Fontos, külön-külön kell: 
060. Kiemelt kép használata. Videó: http://youtu.be/rul3uSYWnmU  
065. Google Analytics követõkód igénylés (majd később a statisztika megtekintése), 
itt: http://www.google.com/analytics/  Hogyan? Videó: http://youtu.be/onMVga4cRIY  
070. ColorSpy. Letöltés: http://olcsoweboldal.hu/pendrive/colorspy.exe  Videó: 
http://youtu.be/gX6PA4IEN5o  
075. Kép átméretezés Resizer programmal, amit innen lehet letölteni: 
http://olcsoweboldal.hu/pendrive/resizer.exe Videó: http://youtu.be/WrkdDKWBQIc  
080. Közzététel vs. vázlat vs. frissítés gomb, előnézet! Videó: 
http://youtu.be/WYQXK9YVwDA  
085. Időzítés funkció. Videó: http://youtu.be/kY2HyOVBeo8  



090. Folyamatosan a főoldalon cikk. Videó: http://youtu.be/I2LltcbX32U  
100. Jelszóval védett tartalom. Videó: http://youtu.be/D4EC5wlFIkU  
110. Táblázat szerkesztése. Ha a táblázat már bent van a weboldalban, akkor a 
Grafikus nézeten tudod cserélgetni az egyes mezői tartalmait. Videón látott weboldal: 
http://ckeditor.com/demo Videó: http://youtu.be/LrusXJ99Arw  
140. Szavazás az oldalsávra. WP-Polls használata. Videó: 
http://youtu.be/a4AgyxzNm9A  
160. Teamviewer letöltés, indítás: http://www.teamviewer.com/hu/  Videó: 
http://youtu.be/5HXxpwxX15M  
170. Youtube videó a weboldalba: http://wordpress.video.hu/youtube-video-
beagyazasa-wordpress-oldalba/  
 


