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Anyagok beküldése
A szerkesztőség szívesen fogad híreket és programajánlókat az oldal látogatóitól.
A küldés folyamata egyszerű és nem igényel regisztrációt.

Hírek beküldése
1. lépés

1
2

Válasszuk az oldal tetején lévő főmenüben a hírek menüpontot, majd a „HÍREK” oldal
funkciógombjai közül a BEKÜLDÉS-t.
2. lépés
A linkre kattintva a következő képen szereplő űrlap jelenik meg:

A „Cím” és „Rövid
bevezető” mezők
kitöltése kötelező
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3. lépés
Tartalmat a MS Word-höz hasonlatos egyszerűsített szerkesztőfelülettel rendelkező
mezőkön keresztül lehet felvinni. Alapvetően háromféleképp lehet szöveget a mezőhöz
adni: egyszerű gépeléssel, sima szövegként vágólapról hozzáadva, MS Word-ből
korábban begépelt szöveg vágólapról való beillesztésével.

Beszúrás formázatlan
szövegként

Beszúrás MS Wordből

Az ábrán látható külön paneleken való beillesztésre a nem kívánt, más alkalmazásból
vagy weboldalról származó formázások szűrésére, kézben tartására van szükség.
Ezzel elkerülhetők a nem kívánt soremelések, színezések stb. megjelenése. Az első
ikonra kattintva megjelenő panel az összes meglévő formázás törlésével, míg a
második a kifejezetten MS Word formázásait megtartva illeszti be a vágólapon lévő
szövegünket. Természetesen a szövegszerkesztő mezőbe közvetlenül is másolhatunk
tartalmat, de ügyeljünk a kívánt tagoltság megtartására.
4. lépés
Ha több képet szeretnénk csatolni a beküldendő anyagunkhoz, azt előtte gyűjtsük
külön mappába, majd azt csomagoljuk zip formátumba a feltöltéshez.

5. lépés
A Végrehajt gombra kattintva küldjük el anyagunkat a szerkesztőség részére.
Ha elmulasztottuk kitölteni egy a feldolgozás szempontjából feltétlen szükséges mezőt,
arról a rendszer az adott mező felett megjelenő hibaüzenetben tájékoztat bennünket.

Ellenkező esetben egy visszatérő oldalt látunk a feltöltés sikerességét jelző üzenettel.
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Programok beküldése
1. lépés

1
2

Válasszuk az oldal tetején lévő főmenüben a programok menüpontot, majd a
„PROGRAMOK” oldal funkciógombjai közül a BEKÜLDÉS-t.
2. lépés
A linkre kattintva a következő képen szereplő űrlap jelenik meg:

A „Cím” és
„Esemény kezdete”
mezők kitöltése
kötelező
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3. lépés
Tartalmat a MS Word-höz hasonlatos egyszerűsített szerkesztőfelülettel rendelkező
mezőkön keresztül lehet felvinni. Alapvetően háromféleképp lehet szöveget a mezőhöz
adni: egyszerű gépeléssel, sima szövegként vágólapról hozzáadva, MS Word-ből
korábban begépelt szöveg vágólapról való beillesztésével.

Beszúrás formázatlan
szövegként

Beszúrás MS Wordből

Az ábrán látható külön paneleken való beillesztésre a nem kívánt, más alkalmazásból
vagy weboldalról származó formázások szűrésére, kézben tartására van szükség.
Ezzel elkerülhetők a nem kívánt soremelések, színezések stb. megjelenése. Az első
ikonra kattintva megjelenő panel az összes meglévő formázás törlésével, míg a
második a kifejezetten MS Word formázásait megtartva illeszti be a vágólapon lévő
szövegünket. Természetesen a szövegszerkesztő mezőbe közvetlenül is másolhatunk
tartalmat, de ügyeljünk a kívánt tagoltság megtartására.
4. lépés
Ha több képet szeretnénk csatolni a beküldendő anyagunkhoz, azt előtte gyűjtsük
külön mappába, majd azt csomagoljuk zip formátumba a feltöltéshez.

5. lépés
A Végrehajt gombra kattintva küldjük el anyagunkat a szerkesztőség részére.
Ha elmulasztottuk kitölteni egy a feldolgozás szempontjából feltétlen szükséges mezőt,
arról a rendszer az adott mező felett megjelenő hibaüzenetben tájékoztat bennünket.

Ellenkező esetben egy visszatérő oldalt látunk a feltöltés sikerességét jelző üzenettel.

5/5

