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1. Üldine
nmkool.ee on ehitatud sisuhaldusmootorile WordPress 4.1.1
Uuendused:
Kuna WordPress on pidevalt arenev keskkond, siis tuleb sellele aeg-ajalt uuendusi.
WordPressi uuendamine on mõnikord seotud muutustega ka teistes keskkonna osades nagu
pluginad ja moodulid. Seega tasuks uuendamist proovida kõigepealt testkeskkonnas.
Arendusversiooni sisselogimise aadress on: http://nmkool.ee.klient.veebimajutus.ee/wpadmin/
Lõpliku versiooni sisselogimise aadressiks saab olema http://nmkool.ee/wp-admin/

Kasutajanimi ja salasõna on kõigil kasutajatel erinev ja see saadetakse veebilehe haldaja
poolt kasutaja meiliaadressile.

2. Uue postituse lisamine.
1. Klikkige WP vasakmenüüs Postitused ja seejärel Lisa uus

2. Sisestage postituse pealkiri, sisu ja valige kindlasti Rubriik (see määrab, millises jaotuses
postitust kuvatakse - kas Uudiste, Teadete või näiteks Kontserdite all.
3. Määrake postituse avaldamise aeg. Näiteks kontserdi puhul, mis toimub tulevikus, valige

tuleviku kuupäev ja kellaaeg. See on oluline, sest sündmused järjestatakse ajaliselt näiteks
Kalendri moodulis. Vaikimisi on postitus avaldatud käesoleval päeval-kellaajal.

2.1 Piltide lisamine
1. Et lisada pilte postitustesse ja lehtedele, tuleb pilt kõigepealt üles laadida.
Selleks klikkige Meedia ja LIsa uus

2. Lohistage pildifail hallile alale. Üleslaadimine algab automaatselt.

3. Postituse või lehe lisamise vaates vajutage Lisa meediafail

4. Avaneb Meediateek. Valige pildifail ja määrake joondus, viide ja suurus.

Vaikimisi pildifail joondus puudub, viitena kasutatakse pildifaili ennast ja suurus on 100%.
Vajutage Lisa postitusse (vajadusel korrake tegevust)

3. Uue lehe lisamine
Uue lehe lisamine toimub sarnaselt postituse lisamisele.
Klikkige WP vasakmenüüs Lehed ja seejärel Lisa uus

Sisestage pealkiri ja sisu. Piltide lisamist käsitlesime eespool.
Pealehe puhul (nagu näiteks Koolist või Õpetajad) on ülemleheks Esimene tase.
Juhul kui leht on mõne pealehe alamleht nagu Koolist > Ajalugu, siis märgitakse ülemleheks
vastav leht (ehk siis näiteks Koolist)

5. Menüüstruktuuri muutmine.
Menüüstruktuuri muutmiseks klikkige Välimus > Menüüd

Lisage uus leht menüüsse (tehke linnuke lehe nimetuse ette ja klikkige Lisa menüüsse)
Uus leht lisandub menüü alumisse otsa. Nüüd klikkige ja lohistage leht õigele kohale menüü
struktuuris. Vajutades Salvesta menüü uueneb menüü. Menüü uuenemist võib jälgida siis,
kui minna tavalisse veebivaatesse ja uuendada muusikakooli lehte (F5 ehk Refresh)

