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1. Rejestracja / Logowanie

Pierwszym krokiem będzie rejestracja.
Zarejestrować możesz się na stronie głównej http://pl.manifo.com lub wchodząc na stronę 
rejestracyjną http://pl.manifo.com/rejestracja 

Podczas rejestracji należy podać adres e-mail, hasło i adres URL pod którym będzie widoczna Twoja 
strona 
np. podając „przykladowa-strona” adresem będzie http://przykladowa-strona.manifo.com

Logowanie – jeżeli jesteś już zarejestrowany, zaloguj się – kliknij w link jak na obrazku powyżej i 
podaj adres e-mail i hasło.

http://przykladowa-strona.manifo.com/
http://pl.manifo.com/rejestracja
http://pl.manifo.com/


UWAGA: jeśli rejestrujesz się pierwszy raz możesz ominąć poniższą uwagę.
Jeżeli już wcześniej się zarejestrowałeś to po zalogowaniu zostaniesz przeniesiony na stronę „Moje 
konto”. Tutaj możesz przejść do edycji danej strony lub utworzyć nową stronę – Patrz poniższy 
obrazek:



2. Wybór szablonu graficznego

Po określeniu danych rejestracyjnych zostaniesz przeniesiony do wyboru grafiki dla nowo 
tworzonej strony.

Aby wybrać szablon wystarczy na niego kliknąć – następnie zostaniesz przeniesiony do wybrania 
wersji szablonu oraz podstawowych danych.

Krok 1:



Krok 2:

Opis do kroku 2:

1 – Wersja szablonu - kliknij na jeden z obrazków aby wybrać:

Szablon + przykładowe dane – to gotowa strona z przygotowanymi wcześniej podstronami, 
dodanymi zdjęciami oraz różnymi tekstami. Została przygotowana aby ułatwić Ci tworzenie własnej 
strony. Taką stronę wystarczy wy-edytować...

Szablon – zaczynasz z gotowym szablonem graficznym, sam dodajesz nowe podstrony oraz 
elementy strony takie jak: tekst, obrazek, film itp.

W każdym z tych wariantów masz pełną swobodę, możesz usuwać, zmieniać i dodawać co tylko 
chcesz.

2 – Nazwa strony – podaj nazwę, która będzie mówić o czym jest Twoja strona np. „Pensjonat 
Halinka”, „Strona Agaty” itp.
3 – Adres URL – Adres pod którym będzie znajdować się Twoja strona np. przykladowa-
strona.manifo.com
4 – Kliknij Stwórz stronę aby przejść do Edytora i rozpocząć edycję



3. Edytor strony

Edytor to miejsce, w którym budujesz swoją stronę. Tutaj dodajesz nowe podstrony oraz elementy.
Pracujesz bezpośrednio na swojej stronie, co oznacza że widzisz ją dokładnie taką jaką zobaczą ją 
użytkownicy, którzy ją odwiedzą.

Każda strona składa się z elementów oraz stref.

Elementy:

Elementy to zdjęcie, tekst, nagłówek, film, menu itd. Znajdują się w lewej stronie edytora.
Aby dodać wybrany element – wystarczy go złapać i przeciągnąć w dowolne miejsce na stronie.

Aby edytować dowolny element na stronie, kliknij na niego – pojawi się menu z którego możesz 
przejść do edycji, wyboru tła lub po prostu usunąć wybrany element.



Edytuj – przejście do edycji danego elementu np. edycji tekstu
Tło – przejście do ustawień tła elementu np. ustawienie koloru tła...
Usuń – usuwa wybrany element ze strony

Strefy:

Każda strona podzielona jest na 3 główne strefy:
a) Strefa nagłówek
b) Strefa główna
c) Strefa stopka



W edytorze strefy główne oddzielone są między sobą poziomą przerywaną linią.

Stefa nagłówek i strefa stopka działają podobnie. 
Jeżeli dodasz element do takiej strefy to zostanie on pokazany na KAŻDEJ podstronie! Inaczej 
mówiąc – strefa będzie taka sama na wszystkich podstronach...

Inaczej jest ze strefą główną – która pokazuje elementy tylko na danej podstronie.

Przykład:
Dodając zdjęcie do strefy głównej będzie ono znajdować się tylko na tej stronie, natomiast jak 
dodasz np. film do strefy nagłówek – pojawi się on na każdej podstronie – nawet tej nowo dodanej.



Dodaj nową podstronę

Aby dodać nową podstronę kliknij w link „Dodaj podstronę”

Pojawi się okienko, w którym wpisujesz nazwę dla swojej nowej podstrony np. „Moje zdjęcia”



Po dodaniu nowej podstrony zostaniesz od razu do niej przeniesiony. Teraz możesz do niej dodać 
dowolne elementy...

Opublikuj stronę

Jak już stworzysz swoją stronę pamiętaj aby ją opublikować.
Publikowanie polega na zapisaniu zmian, które wprowadziłeś na stronie tak aby inni mogli je 
zobaczyć. 

W celu opublikowania strony kliknij w przycisk „Publikuj”

Gratulujemy! Teraz Twoja strona będzie już widoczna dla Twoich użytkowników.


