
SYSTEMY I PLATFORMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

Lab 6

Z dzisiejszych laboratoriów nie ma do wykonania sprawozdania. Potwierdzeniem poprawnej realizacji

zadań będzie wysłanie wiadomości w formularzu, która ma kierować także na skrzynkę prowadzącego.

ZADANIE 1

Konfigurowanie formularza

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego na swojej poddomenie.

2. Utwórz strony z polityką prywatności i regulaminem sklepu. Mogę to być puste strony, jako

politykę prywatności możesz też wykorzystać automatycznie utworzoną przez WordPress stronę o tej

nazwie.

3. Wyszukaj i zainstaluj wtyczkę Contact Form 7. Po aktywowaniu wtyczki przejdź do jej ustawień

(dostępne również z poziomu menu: Kontakt > Formularze kontaktowe).

4. Edytuj automatycznie utworzony formularz. Zapoznaj się z możliwościami dostępnych pól. Utwórz

formularz kontaktowy, w którym do podania będą:

a. imię i nazwisko – wymagane,

b. numer telefonu – opcjonalny,

c. adres e-mail – wymagany,

d. wiadomość – wymagane,

e. zgoda RODO o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu

skontaktowania się ze mną zgodnie ze złożonym zapytaniem. Więcej informacji

w polityce prywatności i regulaminie sklepu. – wymagane.

5. Podkreślone powyżej frazy podlinkuj do wcześniej utworzonych stron. Skorzystaj ze znaczników HTML

– <a href… itd.

6. Przy tworzeniu nowych pól zwróć uwagę, aby były odpowiedniego typu.

7. Pamiętaj o dodaniu przycisku Wyślij na końcu formularza.
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8. Dla pól wymaganych w etykiecie umieść na końcu symbol *. Na końcu formularza, pod przyciskiem

Wyślij wstaw legendę: * pola wymagane.

ZADANIE 2

Szablon wysyłanych wiadomości i komunikaty

1. Przejdź do tabki Adres e-mail.

2. Edytuj odbiorcę wiadomości – dla testów póki co ustaw swój adres e-mail.

3. Zmień odpowiednio temat, dodatkowe nagłówki i treść wiadomości w logiczny sposób, wykorzystując

dodane przez siebie pola (“znaczniki emailowe”, których możesz używać, są wyświetlane nad

konfiguratorem). W treści wiadomości powinny znajdować się wszystkie odpowiedzi z formularza,

również wyrażona zgoda. Zaznacz opcję Użyj treści w formacie HTML. Tym samym w powyższej

treści wiadomości możesz korzystać ze znaczników HTML m.in. do pogrubiania odpowiednich

informacji.

4. Zaznacz opcję Użyj maila (2). Skonfiguruj drugą wiadomość, którą otrzymuje wypełniający

formularz – jako potwierdzenie, że wysłał wiadomość do Twojego sklepu. Jako odbiorcę ustaw

odpowiedni znacznik, w którym podaje on swój adres e-mail. W treści wiadomości wpisz:

Dziękujemy za wysłanie wiadomości. Wkrótce ktoś się z Tobą skontaktuje. Twoja

wiadomość:

i poniżej wstaw odpowiedni znacznik z treścią wysyłanej wiadomości. Tu również zaznacz opcję Użyj

treści w formacie HTML.

5. Przejdź do tabki Wiadomości. Zapoznaj się z możliwościami zmiany odpowiednich komunikatów

wyświetlanych w różnych sytuacjach związanych z obsługą Twojego formularza.

ZADANIE 3

Umieszczanie formularza na stronie, konfiguracja menu strony

1. Skopiuj shortcode wyświetlany nad tabkami.

2. Utwórz nową stronę Kontakt. Wklej tam skopiowany shortcode. Opublikuj stronę.

3. Przejdź w panelu do zakładki Wygląd > Menu. Jeśli dotychczas korzystałeś z domyślnego menu, utwórz

nowe i dodaj tam wybrane strony, w tym stronę Kontakt. Menu powinno mieć zaznaczoną lokalizację
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Menu główne, aby odpowiednio było wyświetlane w Twoim sklepie w miejscu automatycznie

generowanego menu.

ZADANIE 4

Testowanie formularza

1. Przejdź do swojej poddomeny i następnie do strony Kontakt (powinna być dostępna w menu).

2. Przetestuj utworzony formularz m.in. poprzez:

a. próbę wypełnienia tylko część wymaganych pól,

b. niezaznaczenie wymaganej zgody,

c. wpisanie błędnego ciągu znaków w pola z adresem e-mail i nr telefonu,

d. poprawne uzupełnienie formularza (w polu e-mail podaj inny adres niż ten z zadania 2.2).

4. Przeanalizuj, czy poprawnie wysyłane są wiadomości i czy poprawnie użyłeś wszystkich “znaczników

emailowych”.

Jeśli przez dłuższy czas e-mail do Ciebie nie przychodzi, zgłoś to prowadzącemu.

5. Jeśli wszystko działa poprawnie, wróć do edycji swojego formularza i jako odbiorcę pierwszej

z wysyłanych wiadomości (druga idzie jak wiadomo do uzupełniającego formularz) dodaj po przecinku

adres tomasz.kasprzak@cdv.pl.

6. Przejdź ponownie do strony Kontakt i uzupełnij poprawnie formularz. Jeśli wszystko działa poprawnie,

powinny zostać wysłane wiadomości:

a. pod Twój adres e-mail podany w zadaniu 2.2,

b. do prowadzącego zajęcia – jako potwierdzenie poprawnej realizacji dzisiejszych zadań,

c. pod Twój drugi adres e-mail – czyli wypełniającego formularz.

Wesołych Świąt! :)
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ZADANIA DODATKOWE – DLA CHĘTNYCH

Jeśli wykonałeś któreś z zadań dodatkowych, poinformuj o tym w e-mailu do prowadzącego.

1. Dodaj nową stronę Dziękujemy. Niech wyświetla się tam treść:

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.

Skonfiguruj formularz w taki sposób, aby po poprawnym wysłaniu przekierowywał automatycznie

właśnie na tę stronę.

2. Skonfiguruj formularz w taki sposób, aby było możliwe kliknięcie przycisku Wyślij bez zaznaczenia

wymaganej zgody. W tej sytuacji wysłanie formularza bez zaznaczonej zgody powinno skutkować

odpowiednią walidacją tego pola – wyświetleniem poniżej automatycznego komunikatu, że to pole jest

wymagane.
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