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1. Regisztráció
Ahhoz, hogy szerkeszteni vagy módosítani tudja Klikklapját, regisztrálnia kell
www.aranyoldalak.hu vagy www.telefonkonyv.hu oldalunkon. Ezt a fejlécben található
„Regisztráció” gomb segítségével tudja végrehajtani.

A regisztrációs adatlap
A regisztráció során a következő
adatok megadása kötelező:
 Email cím
 Vezetéknév
 Keresztnév
 Jelszó
 Ellenőrző kód (biztonsági
eljárás)
Ezeken kívül a titulus és a nyelv
megadása is ajánlott!
Ezen adatokat a Mehet gombbal
mentheti el!
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Miután elküldte adatait a Mehet gomb segítségével, a megadott email címre pár percen belül
érkezik a egy kód, melyet az email címével együtt beírva az alábbi formulába megerősítheti és
véglegesítheti regisztrációját.

Miután a Regisztráció megerősítése gombbal véglegesítette adatait, a következő értesítés
jelenik meg a képernyőn:

2. A Klikklap szerkesztése
Első lépés: A www.telefonkonyv.hu / www.aranyoldalak.hu oldalon keresse meg hirdetését a
cégnév és helység beírásával!

Mit keres?
Pl: Black Car Kft.
Hol keres?
Pl: Budapest
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Második lépés: A találati listából kiválasztja hirdetését és rákattint annak címtagjára!

Címtag.
Erre kattintva léphet
be a hirdetésbe.

Harmadik lépés: A hirdetésbe belépve kattintson a „Magamhoz veszem” gombra!
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Negyedik lépés: A következő módon veheti magához hirdetését:

A „Hirdető cégként” lehetőséget kiválasztva a következő adatokat kell megadnia:


















Cég neve (pl: Black Car Kft.)
Megjelenített név (pl: autókereskedés)
Cím
Irányítószám
Város
Utca
Közterület típus (út, utca, tér, stb.)
Házszám
Telefonszám (maximum 3db.)
Fax-szám
Számlaszám
Adószám
Kontakt vezetékneve (az Ön neve)
Kontakt keresztneve
Kontakt telefonszáma
Email
Web

Miután helyesen kitöltve elküldte adatait, a következő üzenetet olvashatja a képernyőn.

Ötödik lépés: Miután adminisztrátorunk jóváhagyta hirdetését, a Klikklap neve mellett új link
jelenik meg, melynek segítségével szerkesztheti annak tartalmát a továbbiakban.
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Erre a linkre kattintva
szerkeszthető Klikklapja
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3. Az alapadatok és a nyitóoldali tartalom feltöltése
Keresőmaszk
(Arany Oldalak / Telefonkönyv /
Üzleti Telefonkönyv)

Szerkesztés menüpontok:
• Beállítások
• Új menüpont
• Előnézet
A klikklap nyelvének
beállítása

Felvitt
menüpontok

Egyéb informatív adatok.

Logó feltöltése
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Klikklap alapadatok:
• Színséma
• Wifi
• Módosítható
• Publikált
• Extra típusú

1.a Szerkesztés menüpontok:


Beállítások:

A Beállítások alatt található szerkeszthető tartalmak jelentik a Klikklap elkészítésének első
lépéseit. Itt állíthatóak be az alaptulajdonságok, mint például a Klikklap nyelve, típusa,
színséma, továbbá a képes tartalom nagy részét is töltheti be Klikklapjába: logó, a flash
animáció három képe, további 10 kép, mely a Fotók menüpontban lesz látható.


Új menüpont felvétele:

Itt tud új menüpontot hozzáadni és szerkeszteni a Klikklapjához.


Előnézet:

A szerkesztés folyamata közbe Ön folyamatosan ellenőrizheti, hohy a már feltöltött és
megszerkesztett képi illetve szöveges tartalom hogyan néz ki az Interneten megnyitva.

1.b A Klikklap nyelvének beállítása:
A Klikklapot 3 nyelven lehet megrendelni:
• Angol (en)
• Német (de)
• Magyar (hu)

A Klikklap nyelvét a menüpontok felvitelénél állíthatja be a menüpont címével, sorszámával
és publikáltságával együtt.

1.c Információk (Egyéb informatív adatok):


Klikklap azonosító

A Klikklapot azonosító számkód, amit a rendszer automatikusan generál.


Módosítás dátuma

A Klikklap legutolsó módosításának dátuma.

8



Módosító felhasználó

A felhasználó email címe


Hirdetés

A hirdetést feladó cég vagy magánszemély neve (pl.: Akácfa Bt.; Kiss Endre - pék)

1.d Klikklap alapadatok:


Színséma

Az itt kiválasztott szín vonatkozik a Klikklapban előforduló linkekre, a menüpontok neveire és a
képkeretekre. Ezzel egységesebbé válik vizuálisan az oldal.
Választható színek:
°
°
°
°
°
°
°
°

Ezüst
Szürke
Fekete
Bordó
Piros
Narancs
Sárga
Fűzöld



Wifi: igen/nem



Publikált: igen/nem



Extra típusú:
°

nem: 5 menüpontos Klikklap

°

igen: 10 menüpontos Klikklap

°
°
°
°
°
°
°

Olíva
Zöld
Türkiz
Világoskék
Sötétkék
Lila
Ibolya

2. Logó feltöltése:

A „Tallózás” gomb segítségével választhatja ki és töltheti föl a kívánt logót. A feltöltött tartalom a
bal oldali kis négyzetben azonnal megjelenik.
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3. A flash animáció képeinek feltöltése
Újdonságot jelent, hogy az új Klikklap szerkesztése során a nyitóoldali flash animációt már nem
kész flash dokumentumként kell feltölteni. A 3 db képet egyesével egyszerű JPG, vagy GIF
formátumú képként töltjük fel, amit a rendszer majd animációvá alakít. A képméret lehetőleg ne
haladja meg a 800 x 600 pixelt (kb. 28 cm x 21 cm). Amennyiben ki szeretne cserélni egy már
feltöltött képet, a törlés gombbal könnyen eltávolíthatja a nem kívánt fotót, és máris új kerülhet a
helyére.

A JPG formátumú képek feltöltő
felülete a flash animációhoz.

4. Csatolt állomány szerkesztése

Ide különböző szöveges dokumentumokat tölthet fel PDF formátumban.
Pl.: minőségbiztosítás igazolása, étlap, árlista stb.

Amennyiben ki szeretné cserélni a már feltöltött dokumentumot, a törlés gombbal könnyen
eltávolíthatja a nem kívánt mellékletet, és máris új kerülhet a helyére.
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5. Képgaléria
A galériába 10 db JPG vagy GIF formátumó képet tölthet föl, amiknek tetszőlegesen címet adhat.
Ezekből az első 3 kép a nyitóoldalon automatikusan megjelenik, mintegy ízelítőként a tartalomból.
Amennyiben ki szeretne cserélni egy már feltöltött képet, a törlés gombbal könnyen eltávolíthatja a
nem kívánt fotót, és máris új kerülhet a helyére.

Az eddigi beállításokat és feltöltéseket az oldal alján található
rögzítheti!

6. Új menüpont felvétele

Új menüpontot a fejlécen, a
szerkesztő menüpontok között
található „Új menüpont”
segítségével vehet föl.
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gombbal

A menüpont kitöltésének első lépése a menüpont beállításainak kitöltése. Itt a következőket adhatja
meg:


Menüpont nyelve (magyar,
angol, német)



Menüpont címe
(pl.: Cégbemutató, Termékek)



Sorszám (az aktuális menüpont
hányadikként jelenjen meg az
összes menüpont között a kész
Klikklapon)

6.a A menüpont szöveges és képi tartalmának feltöltése
Újdonságot jelent, hogy a menüpontokhoz több képet és flash animációt is fel lehet tölteni
tetszőleges helyre! A szövegterjedelmet is kibővítettük, menüpontonként már 5000 karakter
gépelhető be.
Új formázási és tartalmi lehetőségek a szövegben:


Flash animáció beszúrása:



Szöveg színe:



Szöveg hátterének színe:

Egyéb alapértelmezett formázási lehetőségek

Részletesen:
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kövér szavak

kövér szavak

dőlt szavak

dőlt szavak

aláhúzott szavak

aláhúzott szavak

áthúzott szavak

áthúzott szavak

alsó index

alsó index

felső index

felső index

felsorolás számozással
1. alma
2. körte
3. szilva
felsorolás számozás nélkül


alma



körte



szilva

Szöveg kiemelése betűméret növeléssel – bekezdésekre tagolás

A szöveget különböző egységekre lehet tagolni aszerint, hogy milyen a szerepük a teljes
szövegben. Pl.: a főcímet és az alcímeket javasolt kiemelni, hogy az olvasó könnyebben átlássa a
szöveg logikai egységeit.
Ezeket a formázásokat a „Formátum” beállítási lehetőség legördülő ablakában teheti meg. A
formázandó szöveget jelölje ki, majd kattintson a legördülő menüben a kívánt fejléc méretre! A
legfontosabb sort (Főcím) a Fejléc1-es méretre állítsa, az alcímeket Fejléc2-esre, és így tovább.
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Linkek beszúrása
A link szó hivatkozást jelent. Akkor használja, ha Klikklapjáról szeretne egy másik vweboldalra vagy
E-mail címre utalni, hivatkozni.
Pl: Az Ön cége dísznövényekkel foglalkozik, és szeretne a www.kovacsfaiskola.hu oldalra
hivatkozni, vagyis szeretné, ha Klikklapjának látogatói egy kattintással át tudjanak ugrani a másik
weboldalra. Jelöljön ki a szövegben egy témához kapcsolódó szót, szavakat (példánkban: Kovács
Kálmán faiskolája) Ez lesz az a szó/szavak, amire kattintva a látogató átnavigál a hivatkozott
weboldalra (példánkban Kovács Kálmán faiskolájának weboldalára).
Miután kijelölte a megfelelő szót/szavakat, kattintson erre az ikonra:

A felugró kis ablakban megadhatja a hivatkozott weboldal címét a „Webcím” sorba (példánkban:
www.kovacsfaiskola.hu), majd nyomja meg a „Rendben” gombot! A „Protokoll” legördülő menüből
’a http://’ legyen kiválasztva!
Ezek után így fog kinézni a linkelt (hivatkozott) szó:
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A linkek a kész Klikklapon nem aláhúzva és kék színnel szedve fognak megjelenni, hanem olyan
színnel, amilyet a színséma kiválasztásánál beállított a Klikklap szerkesztésének elején. (lásd: 1.d
pont)

E-mail cím linkelése
Az e-mail cím linkké alakítás is hasonló módon történik. Jelölje ki a kívánt E-mail címet,
majd kattintson ismét erre az ikonra:
A felugró ablakot most állítsa be a következő módon:

1. A „Hivatkozás típusát” állítsa EMail-ra !
2. Majd az „E-Mail cím” sorba írja
be a kívánt E-mail címet!
3. Majd nyomja meg a „Rendben”
gombot!
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6.b Szöveges és képi tartalom

Ide kerül a szöveges- és képi tartalom
(szöveg, linkek, képek, flash animációk,
táblázatok, stb.)

7. Keresőoptimalizálás
A keresőoptimalizáláshoz szükséges adatokat a régi klikklappal ellentétben a szöveges tartalom
alatti ablakban kell kitölteni.
Tagjai ugyanazok, de megnevezésük részben megváltozott !!!
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HTML cím (régi Klikklapnál ’Title tag’ volt az elnevezése)



Kulcsszavak (régi Klikklapnál ’Keywords tag’)



Leírás (régi Klikklapnál ’Description tag’).

8. Az alábbi összehasonlító ábrával egyszerűbben átláthatja a
változásokat
Figyelem! A „Cím” és a „Prioritás” mezők az új Klikklapban a szöveges tartalom fölötti ablakban
kerülnek kitöltésre, és nem a keresőoptimalizálás adatainál!
Lásd: 6. pont !

Regi Klikklap

Új Klikklap

Kereső opt.(title tag)

HTML címe

Kereső opt.(keywords tag)

Kulcsszavak

Kereső opt.(description tag)

Leírás / Description

8.a A menüpont rögzítése, módosítása
Sose felejtse el beállításait és felvitt szöveges- illetve képi tartalmait elmenteni
minden menüpontnál egyenként!
Ezt az oldal alján található
értesítést olvashatja:
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gombbal teheti meg. Sikeres mentéskor a következő

Elmentés után a felvett menüpont megjelenik a Beállításoknál, a nyitó admin oldalon.

Itt módosíthat a menüpont tartalmán a
menüpont nevére (itt: Az MTT Kft) kattintva,
vagy törölheti azt a „Törlés” gombbal.

Ha szeretné megnézni a Klikklap szerkesztése közben, hogy miként néz ki az Interneten az, amit
eddig már feltöltött vagy begépelt, akkor kattintson a Szerkesztő menüpontok között található
„Előnézet” gombjára!
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10. Előnézet – Az új Klikklap elemei

Fejléc és logó, melynek teljes területe szerkeszthető

Értékelés, címkék,
útvonaltervezés,
térkép
Cégnév

Elérhetőségek, ikonok (Wifi,
ingyenes telefonhívás,
térkép)

Menüpontok
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Menüpont tartalma

Nyelvválasztó,
többnyelvű Klikklapoknál

Flash animáció

