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Výchozí administrační rozhraní, Drupal 7

Obsah je možné editovat přímo z webu

Lišta zkratek (rychlých přístupů do často 
používaných administrátorských sekcí), 
možno přizpůsobit na míru uživateli

Administrační sada nástrojů (zde černá 
lišta) je oprávněnému uživateli dostupná 
na všech stránkách webu (možno skrýt)

Pozn.: prezentace vychází z anglické verze Drupalu, klientům dodáváme 
administrační rozhraní v češtině nebo vícejazyčně, dle požadavků



  

Dynamické editační odkazy (mouseover)

Po najetí myší je přímo z webu možné 
editovat všechny tzv. bloky (dodané 
jádrem Drupalu, moduly i uživatelsky 
přidané) a menu

Vestavěná funkcionalita Drupalu 7, v Drupalu 6 možno doinstalovat



  

Editace obsahu

Možnost výběru wysiwyg editoru a sady tlačítek dle potřeb



  

Správa uživatelů, bezpečnost

Automatická kontrola 
shody a síly uživatelského 
hesla

Hesla jsou hashována; 
potenciální útočník je 
nemůže získat ani z 
databáze



  

Správa uživatelů: role

Uživatelské role 
(„hladiny přístupu“) dle 
potřeb konkrétního 
webu, počet není 
omezen

Přidělování rolí je 
možné ručně 
(administrátor, editor) 
i automaticky dle 
zadaných pravidel

Každá role nebo 
i jednotlivý uživatel 
může mít jiné 
administrační rozhraní 
dle požadavků



  

Správa uživatelů: oprávnění

Jemná granularita uživatelských oprávnění pro jednotlivé role
Řada doplňkových modulů pro další rozlišení



  

Celková administrace:
nastavitelný hlavní kontrolní panel

Hlavní kontrolní panel obsahuje bloky, které si uživatel sám navolí (lze vypnout)



  

Výchozí panel „Konfigurace“

Výchozí rozhraní je textové a velmi jednoduché (i popisky lze skrýt).
Grafické ikony lze doplnit pomocí šablon a/nebo modulů.

Automatické upozornění na základní 
systémové problémy (např. nastavení 
serveru), které mohou být v rozporu s 
optimálním chodem systému.



  

Panel „Konfigurace“ v režimu „overlay“

Automatické upozornění na základní 
systémové problémy (např. nastavení 
serveru), které mohou být v rozporu s 
optimálním chodem systému.

Tatáž stránka v režimu „overlay“ (vyžaduje 
Javascript), kdy se příslušný administrační 
panel zobrazí bez nutnosti přejít na jinou 
stránku - viz URL



  

Uživatelsky definované zkratky

Uživatel může přidat vlastní zkratky pro 
rychlou cestu k často používaným 
nastavením



  

Volba šablony pro administraci

Pro administraci lze 
používat stejnou 
šablonu (vzhled), jako je 
na celém webu, nebo 
specifickou šablonu.

Pro formuláře tvorby 
obsahu je k dispozici 
samostatné nastavení.



  

Speciální moduly a šablony pro administraci

Řada modulů a šablon Drupalu je zaměřena na funkce či 
vzhled administračního rozhraní.

Některé kompletně mění celé administrační rozhraní, jiné 
jsou zacíleny na dílčí funkcionalitu, nebo poskytují funkce, 
které uživateli umožní vybudovat si rozhraní na míru svým 
potřebám.

Všechny jsou volně stažitelné.



  

Příklad: alternativní lišta pro nástrojovou 
sadu (modul Aministration Menu)

Pomocí dynamické nástrojové lišty se lze jedním klikem dostat až k požadovanému 
dílčímu nastavení, a to z jakékoliv stránky na webu.



  

Příklad: modul Admin + šablona Rubik

Tato kombinace poskytuje alternativní layout a grafické ikony.
Zdroj: http://drupal.org



  

Příklad: RootCandy

Alternativní layout 
s řadou variant 
a uživatelských 
nastavení

Fixní nebo fluidní 
varianta

2 hotové barevné 
typy a možnost 
nastavit si vlastní 
barvy

Dostupné nyní pro Drupal 6, připravuje se pro Drupal 7.
Zdroj: http://drupal.org



  

Příklad: Modul Control Panel

Alternativní layout a grafické rozhraní. Dostupné v této podobě pro Drupal 6;
v Drupalu 7 lze téže funkcionality a vzhledu dosáhnout pomocí několika modulů.
Zdroj: http://drupal.org



  

Příklad: Total Control Admin Dashboard

Zvláštní kontrolní panel 
s jednoduchým textovým 
rozhraním, zaměřený na 
aktuální obsah a změny 
na webu.

V uvedené podobě jako samostatný modul pro 
Drupal 6, v Drupalu 7 lze stejné funkcionality docílit 
kombinací několika modulů. Zdroj: http://drupal.org



  

Příklad: administrační panel videonahrávek na míru 
konkrétnímu zadání (za pomoci modulu Views)



  

Příklad: Views Bulk Operations
Modul Views poskytuje 
definované výpisy 
obsahu na míru 
konkrétnímu zadání. 
Jeho rozšíření (Views 
Bulk Operations) se 
mimořádně dobře hodí 
právě pro administrační 
rozhraní, protože 
umožňuje přehlednou 
správu obsahu (mazání, 
publikování...), včetně 
hromadných změn uvnitř 
obsahu (např. zaškrtnutí 
určitého pole nebo 
změnu jeho hodnoty).

Drupal 6-7. Zdroj: http://drupal.org



  

∞Kde končí ...

... začíná

Kontakt: Eva Rázgová, ema@emaweb.cz, www.emaweb.cz
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