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Művészháló
Útmutató a műalkotások beküldéséhez
Műalkotásokat csak a regisztrált tagok küldhetnek be az alábbi módon:
Az új felhasználóknak a muveszhalo.hu oldalon, a Regisztráció menüpontban kell
értelemszerűen regisztrálniuk.
I. A regisztráció menete:
1) Kattints a lap alján a Regisztráció menüpontra

2)
3)
4)
5)
6)

Töltsd ki értelemszerűen a megjelenő adatlapot.
Olvasd és fogadd el (pipált ki) az adatkezelési tájékoztatót.
Igazold magad, hogy nem vagy robot.
Kattints a Regisztrálok gombra.
Ha igazoltad magad, a megadott jelszóval be is léphetsz az oldalra.

II. Belépés:
Az oldalon 2 helyen találsz bejelentkezésre lehetőséget:
1) A lap tetején a menüben.

2) A lap alján:

Mindkét gomb ugyanarra az oldalra visz:

Itt meg kell adnod a felhasználóneved, vagy e-mail címed és a regisztrációkor megadott
jelszavad. Itt is igazolnod kell, hogy nem vagy robot, és a Belépés gombra kattintva be is
lépsz az oldalra. Belépés után a főoldalra, az a Kiállítóterembe kerülsz.

Itt lehetőséged van a beküldött művekhez hozzászólást írni, és ha szeretnél be is
küldheted saját műalkotásodat.
III.

Beküldés:

Műveket két menüpontban küldhetsz be:
1) Belépés után a weboldal felső sávjában megjelenik egy sötétszürke sáv, ahol
az Irodalmi Kávéház feliratra irányítva az egeret, megjelenik a Vezérlőpult
nevű gomb. Erre kattintva a kezelőfelületedre lépsz.

2) Ugyancsak a kezelőfelületre jutsz, ha a lap jobb oldalán található menüben a
Beküldés menüpontra kattintassz:

A Vezérlőpult, más néven kezelőfelület lehetőséget nyújt arra, hogy műalkotásaidat
beküldd a szerkesztőknek, akik ellenőrzik és jóváhagyják a művet. Az alkotások csak a
jóváhagyás után kerülnek publikálásra az oldalon.
Beküldéshez kattints a Bejegyzés menüpont Új hozzáadása gombjára.

Itt semmi más dolgod nincs, mint beírni a címet és a beküldeni kívánt művet.

Küldhetsz be egyszerű szöveget, videót vagy zenét. Ha képet szeretnél beküldeni, azt emailben teheted meg, mert azt csak az adminok tudják megtenni.
Ez esetben a feltöltendő képedet a hozzá tartozó tudnivalókkal küldd el a
szerkeszto@muveszhalo.hu e-mail címre.
Alapértelmezetten szöveg beküldésére ad a felület lehetőséget, de a kis fekete plusz jelre
kattintva hozzáadhatsz vers, idézet, zene vagy akár videó beküldésére is alkalmas
blokkot, így:

Ha véletlenül olyan blokkot szúrtál be, amire nincs szükséged, akkor a blokk bal felső
sarkában található 3 függőleges vonalra kattintva megjelenik egy menü, ahol a Blokk
eltávolítása gombra kattintva eltűntetheted azt.

Ha elkészültél a szerkesztéssel, kattints a lap jobb felső sarkában található kék Közzététel
gombra.

Ekkor megjelenik egy új menü:

Itt kattints a Küldés áttekintésre gombra.
Fontos, hogy ha még szeretnéd szerkeszteni a beküldendő anyagodat, akkor a Save draft
gomb segítségével elmentheted vázlatként.
Abban az esetben sem kell megijedni, ha véletlenül lemerül a telefonod, laptopod, vagy
netán áramszünet miatt a számítógéped kikapcsol miközben szerkesztetted a beküldeni
kívánt tartalmadat, mert a rendszer automatikusan ment, így ha nem kattintassz egyik
lehetőségre sem, vázlatként akkor is megtalálod majd a műveid között.
Erről az oldalról a W ikonra kattintva visszajutsz a Vezérlőpultra, azon belül is az összes
bejegyzéshez.
Itt a saját fül alatt láthatod, mit küldtél be. Ha függőben megjegyzést látsz, akkor a
szerkesztők még nem hagyták jóvá a művedet, így azt még van lehetőséged szerkeszteni.

Ha szerkeszteni szeretnéd a még függőben lévő alkotásodat, menj az egérrel az alkotás
címére. Ekkor megjelenik a Szerkesztés gomb. Erre kattintva újra szerkesztheted
beküldésed.
Vigyázz! Ha a szerkesztők már jóváhagyták a művedet, nem lesz lehetőséged több
módosításra. Ha nagyon nagy a baj, ami miatt szeretnéd javítani, akkor írj e-mailt a
szerkeszto@muveszhalo.hu címre. De ne feledd! Csak 1 alkalommal kérhetsz ilyet.

IV.

Hozzászólások:

A Hozzászólás menüpontban a saját és mások hozzászólásait találod, amik az oldalon, a
művek alatt is megjelennek. Ha rákattintassz egy hozzászólásra, az oldal egy új lapra visz,
ahol megtekintheted a műalkotást és az ahhoz kapcsolódó teljes hozzászólást is. Itt akár
válaszolhatsz is a hozzászólónak.

V.Adatlap:
Az adatlapod két helyen is megtekintheted és szerkesztheted.
1) A vezérlőpulton az Adatlap menüben,

2) vagy a honlapon a Bejelentkezés menüpont alatt lenyíló Profilom menüpontban:

Ha a főoldalon lévő gombra még, a megjelenő felületen a kis fogaskerék ikonra kattintva,
az Edit profil menüpont segítségével tudod szerkeszteni adataidat.
Itt feltölthetsz profil és borítóképet is. Ha már töltöttél fel, de módosítani szeretnéd, akkor
először távolítsd el a régit, és utána tölts fel újat, mert csak ebben az esetben fog
megjelenni az új kép.

VI.

Kijelentkezés:

Kijelentkezni mind a Vezérlőpultban, mind a honlap olvasófelületén a jobb felső sarokban
lévő Üdvözlet gombra kattintva lehetséges, a Kijelentkezés gombra kattintva.

