
Instrukcja edycji grup dla strony expert.rits.center
Dodawanie logo i opisu grupy



W celu dodania logo lub tekstu do opisu grupy należy przejść do części „Groups”

Następnie trzeba znaleźć grupę w której planujemy np. dodać logo.



I wybrać opcję edycji.



Pojawia się wówczas okno edycji wybranej grupy.
Aby dodać lub zmienić logo, trzeba stronę przewinąć w dół.



Po prawej stronie pojawia się wówczas pozycja Group Image. Klikając w link „Wybierz obrazek wyróżniający” uruchamiamy okno galerii mediów znajdujących się na serwerze.



Logo można wybrać spośród plików na serwerze lub wysłać nowe ze swojego komputera.

W bibliotece mediów zawsze 
istnieje możliwość dodania 
nowych plików.



Pojawia się podgląd wybranego pliku. Pod nim znajdują się instrukcje dotyczące jego zmiany.



Trzeba pamiętać, że po każdej aktualizacji opisu należy zapisać zmiany klikając w przycisk „Update Group”.

Bardzo ważny przycisk, trzeba 
go użyć aby zapisać wszystkie 
zmiany.



Aby dodać tekst do opisu grupy, należy skorzystać z edytora o nazwie Elementor. Każda grupa pozwala na edycję tekstów w Elementorze.

Jednak przyciski „Edytuj w Elementorze” mogą znajdować się w różnych miejscach. Jeżeli do danej grupy nie został wcześniej dodany żaden opis, to przycisk znajduje się 
bezpośrednio pod tytułem.



Jeżeli opis był już wcześniej edytowany w Elementorze, to przycisk znajduje się pośrodku ekranu.



Kliknięcie go powoduje przejście do Elementora. Można tutaj dodawać różne elementy: nagłówek, zdjęcia, teksty, filmy itd. Dostępne elementy znajdują się w kolumnie po lewej 
stronie w części nazwanej „Podstawowy”. 
Aby dodać dany element, należy przeciągnąć w środkowy obszar blok, który go symbolizuje.



Po dodaniu elementu, można go edytować.

Żeby wyświetlić dostępne 
bloki, trzeba kliknąć w ten 
przycisk.



Dodany kolejny element - „Edyto tekstu”.

Tekst można edytować 
bezpośrednio na podglądzie.

Tekst można edytować w 
podręcznym edytorze.



I dodany kolejny element - „Obraz”.

Aby wybrać, który plik ma się 
wyświetlić, trzeba kliknąć w 
podgląd obrazu.



Obraz można powiększyć lub pomniejszyć. Służy do tego lista rozwijalna znajdująca się poniżej podglądu obrazu, oznaczona jako „Rozmiar Obrazu”.



Elementor narzuca np. kolor nagłówka. Można to oczywiście zmienić. Edytować można każdy dodany w Elementorze blok.
W tym celu przechodzimy do zakładki Styl. Można tu nie tylko zmienić kolor czcionki, ale także zmienić jej wielkość, dodać efekty specjalne itd.



Zmiana koloru na bardziej dopasowany do ogólnego image'u strony, polepsza odbiór danego elementu.

Po wprowadzeniu wszystkich 
zmian, trzeba pamiętać o 
zaktualizowaniu strony.



Żeby wyjść z Elemtora trzeba kliknąć w pozycję „Wróć do strony”.

Żeby wyświetlić menu za 
pomocą którego da się wrócić 
do kokpitu Wordpressa, trzeba 
kliknąć ikonę znajdującą się w 
tym miejscu.


