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Como acessar a administração do site
Para acessar o Sistema Administrativo do seu site fácil, é simples digite “/manutenção”,
sem “Ç” e sem “~” no “A”. Um exemplo de como ficaria o acesso:
http://www.seudominio.com.br/manutencao

Você irá ver a seguinte tela:

Após digitar o seu respectivo Login e Senha fornecidos pelo Xamativo você irá entrar no
Sistema Administrativo propriamente dito.
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Menus do Sistema Administrativo
Depois de ter entrado no Sistema Administrativo você verá os seguintes Menus:
Página Inicial - Página que aparece quando você entra no Painel;
Administradores do site - Para inserir, alterar ou excluir pessoas para editar seu site;
Configuração do Site - Para editar o topo, rodapé, cores e a página inicial do seu site;
Páginas - Inserir páginas com os conteúdos que você desejar no seu site;
Sair - Para sair do Painel Administrativo.

Agora vamos entender como cada item funciona:
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Como inserir / alterar / excluir um administrador do site
Acesse

o

Sistema

Administrativo

e

clique

no

menu

do

lado

esquerdo

no

link

Administradores do Site. Feito isso teremos a seguinte tela:

Na tela da foto aparecem Nome, login e data do último acesso do administrador do site.
Para alterar os dados do administrador do site, clique no lápis

.

Após alterar os dados conforme desejado, clique na em Alterar e pronto.

Para excluir um usuário, utilize o botão

.

Para inserir um usuário para administrar o site, clique no botão Inserir e preencha os
dados solicitados (nome, e-mail, login e senha)
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Configurações gerais do site
No Sistema Administrativo, clique em Configuração do Site e você verá a tela abaixo.
Para editar clique no Lápis

.

Na tela seguinte, existem várias opções para configurar seu site. Conheça um pouco sobre
cada uma delas:
Título: refere-se ao nome do seu site, que aparecerá na parte superior do navegador em
todas as páginas
Email: será o e-mail para onde as mensagens de contato serão encaminhadas
Contador:mostra o número de visitas que seu site já teve (também pode ser visualizado
no rodapé das páginas)
Fonte Padrão: selecione aqui o tipo de fonte do texto do seu site (recomendamos a
utilização de Arial ou Verdana).
Tamanho da fonte: selecione o tamanho da letra do texto do seu site (um tamanho legal
seria 11px).
Tipo de menu: Escolha se o menu do seu site será horizontal (posicionado logo abaixo do
topo do site) ou vertical (posicionado no lado esquerdo do site)
Rodapé do site: escreva o que aparecerá no rodapé de todas as páginas do site.
Recomendamos que seja colocado endereço e telefone da empresa.

Observação: A configuração das cores do site será tratada em capítulo à parte.
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Como formatar as cores do site
Para editar as cores de fundo e texto. acesse o menu Configuração do Site e clique no
Lápis

. Observe que é o mesmo padrão para:

• Cor de borda de site;

• Cor de Fundo do Menu;

• Cor de Fundo do site;

• Cor do texto do Menu;

• Cor de Fundo do Texto;

• Cor de fundo do rodapé;

• Cor do Texto;

• Cor

do

texto

do

rodapé.

Para editar as cores temos um retângulo com uma cor e uma série de números (sistema
hexagonal) clicamos nos números abrirá a imagem acima.
Colocamos alguns números para facilitar a explicação.
No Número 1 temos a tonalidade de cor. Para alterar basta clicar com o botão esquerdo
em cima dela e arrastar até a tonalidade desejada.
No número 2 temos o que seria uma paleta de cores. Para alterar as cores basta ir em
cima de uma das setas laterais e arrastar para a cor desejada. Depois disso poderá alterar
as cores conforme o item anterior.
Depois de escolhida a cor basta clicar no botão onde temos o número 3.
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Como criar uma página no site
No inicio deste tutorial começamos a falar sobre os menus que o Sistema Administrativo
do Site fácil possui. Entre eles encontramos um chamado “Página”.
Para inserir uma página primeiramente clicamos em “Página” no Menu e veremos a
seguinte imagem.

Aqui temos inseridas 2 Páginas, Dicas e Fotos.
Para inserir uma Página temos a opção Inserir localizado no canto inferior direito.
Tendo clicado aparecerá a seguinte tela.

Título da Página: Será o título que aparecerá no menu do seu site.
Ordem: Aqui colocaremos um número que indicará qual a posição da sua página no Menu,
por exemplo:
Fotos = ordem 0
Amigos = ordem 1

Observação: Mesmo que você deixe fotos como 0 ela não ficará em primeiro, pois pela
configuração do site fácil temos fixo Página inicial como primeiro item e Contato como
último item.
Conteúdo: Em conteúdo é onde escrevemos as informações da página, tudo já foi
detalhado anteriormente sobre essa parte.

Uma informação muito importante para inserir uma página é não esquecer de marcar a
opção:

Se ela não estiver habilitada não aparecerá no menu do seu site.

Observação: para editar a página inicial do site, utilize o menu Configuração do Site,
opção Conteúdo da página inicial.

Utilizando o editor WYSIWYG para criar uma página
Agora vamos falar um pouco sobre os itens para formatar os textos das suas páginas.

Nessa opção podemos editar o código fonte da página. Cada item que
você coloca no seu texto, negrito, alinhamentos e os demais são exibidos em formato de
comandos quando você clica nessa opção. Utilize esta opção somente se tiver
familiaridade com a linguagem HTML.
Esta opção que parece um disquete é igual a que aparece no word. Serve para
atualizar seu texto seja ele na página inicial ou nas páginas que você for adicionar
posteriormente.

Use este icone (uma folha em branco) para limpar a tela, deixando-a pronta para uma
nova edição.
Este icone, lupa em um folha, serve para você vizualizar seu projeto em uma página
da internet.
Nessa opção temos alguns modelos pré-formatados que o menu SITE FÁCIL
disponibiliza. Quando você clicar vão ser exibidos os 3 modelos existentes.

Image and title: Uma imagem principal com um título e um texto que ficam em volta da
imagem.

Strange template: Um modelo que define duas colunas cada uma com um título e um
texto.
Text and Table: Um titulo com algum texto e uma tabela.
Importante: quando você escolher algum modelo, irá apagar o texto que existia antes.

Use esta opção, uma tesoura, para recortar alguma informação.

Use este icone, duas folhas, para copiar alguma informação.

Esta opção é para colar um texto ou arquivo. Se preferir utilize CTRL + V do teclado.

Nesta opção podemos colar um texto sem nenhuma formatação, isso é sem
alinhamentos, negrito, italico, de modo que o texto esteja “zerado” (formatação padrão do
editor).

Aqui podemos imprimir um determinado texto sem a preocupação em copiá-lo para o
word por exemplo.

Neste icone o editor de texto fará uma verificação ortográfica, dando sugetões para
certas palavras que possam estar erradas.

Clicando nessa opção a verificação ortográfica é automática, ou seja, ela corrige
enquanto você digita.
No icone ao lado podemos desfazer alguma ação (ou atalho no teclado CTRL + Z).

E aqui podemos refazer uma ação desfeita.
Este binoculo serve para você localizar um texto. Basta clicar nele abrirá uma pequena
janela onde você poderá digitar algum texto que esteja procurando.
Aqui seria para você substituir um texto por outro.
OBS: Perceba que quando você clicar no binoculo ou no ab->ac a janela aberta terá 2
abas de modo que você pode alterar entre as tarefas. (Imagem abaixo)

A icone ao lado é equivale a você apertar CTRL + A, que é para selecionar todo o
texto. OBS: Aqui temos uma divergência com o word que seria CTRL + T para selecionar
todo o conteúdo, na maioria dos casos é CTRL + A para faze-lo sendo o word uma
excessão a essa regra.
Atráves do icone ao lado podemos remover a formatação do seu texto, tirando todo o
tipo de efeito aplicado ao mesmo.
Atráves deste podemos deixar o texto em Negrito.
Com esse icone deixamos o texto em itálico.

Com este “U” temos o texto com sublinhado.
E “abc” para deixar o texto com efeito taxado. Este efeito é muito utilizado quando
escrevemos alguma noticia do tipo “ Logo mais informações” aplicamos o taxado e
colocamos a informação correspondente.

Para fazer uma lista enumerada basta selecionar os itens correspondentes e clicar no
icone.
Caso queira fazer uma lista sem números apenas com os populares icones “●” .

Através deste icone podemos diminuir o recuo de um texto ou imagem.

E com esta opção podemos aumentar recuo.
OK, já entendi que uma serve para aumentar e outra para diminuir o recuo mas o que
seria isso?
Recuo seria um espaçamento que você deixaria
a

esquerda

ou

a

direita

dependendo

do

alinhamento que você selecionar, observe na
imagem ao lado o espaço que existe entre a
margem esquerda e o texto, isso é recuo.

Este simbolo seria para fazer uma citação.
Alinhamento a esquerda, sendo que sempre que você iniciar uma nova linha o texto
estará na esquerda indo para a direita.

No alinhamento centralizado temos um texto sendo iniciado ao centro e se
expandindo para a esquerda e direita respectivamente.

No alinhamento a direita temos o nosso texto sendo iniciado à direita e se expandindo
para a esquerda.

Finalmente temos a opção justificado que deixará o texto alinhado de forma uniforme
por todo o espaço disponível.
Esse icone seria para a inserção de parágrafo a esquerda do texto. Mais indicada para
textos Alinhados: A esquerda, Centralizados e Justificados.
Neste icone podemos inserir parágrafo a direita do texto. Indicado para textos
alinhados a direita.
Atráves deste globo podemos inserir links em algum texto ou imagem que você
venha a colocar posteriormente.

Tendo Selecionado o Texto ou a imagem em questão clicamos no icone (

) e abrirá a

janela acima em Tipo de hiperlink temos: URL, Âncora nesta página e E-mail. O que nos
interessa aqui é URL e fica do jeito que está.
Protocolo: Deixe como está, http://
URL aqui colocaremos o link que queremos. Segue um exemplo: www.xamativo.com.br
Feito isso basta clicar em OK.

O icone ao lado tem função inversa ao citado acima, serve para retirar algum link

de

texto ou imagem.

O que aparenta ser um quadro tem a função de inserir imagem em seu texto. Para
mais detalhe sobre essa função, consulte a seção Como inserir imagens no seu site.

Neste icone temos a opção de inserir arquivos em Flash para o site. Da mesma forma
que imagens, devemos primeiro enviar para o servidor seguindo os passos já descritos na
inserção de imagens.

Aqui temos a possibilidade de inserir tabelas, clicando no icone abrirá a seguinte
janela.

Ao lado vemos a janela que abrirá ao clicar em Tabela.
Segue a descrição de cada item desta janela:
Linhas: número de linhas a serem inseridas.
Colunas: Número de colunas a serem inseridas.
Largura: Será a largura da tabela, pode ser ajustada tanto em pixels quanto em % do
tamanho do site. Exemplo: 100% significa que a largura da tabela ocupará 100% do
espaço da tela.
Altura: Fica a seu critério colocar algum valor se deixar em branco, pois o texto a ser
digitado irá se ajustar automaticamente.
Cabeçalho: Temos aqui 3 opções “Primeira linha, Primeira coluna e Ambos”.
Essa opção seria para dar certo destaque ao seu texto deixando ela como cabeçalho a sua
tabela. Para mesclar células basta estar com a janela de formatação da tabela fechada e
clica com o botão direito do mouse em cima dela e clicar em Célula e em seguida mesclar
células.

Espaçamento: Isso seria um distanciamento entre as células, pois quando não colocamos
um valor para essa opção todas elas ficam “grudadas”.
Margem Interna: Aqui seria o espaçamento interno é uma distancia que o texto vai ter das
bordas da tabela.
Bordas: Podemos definir nessa opção uma espessura para as células da tabela.
Alinhamento: Do mesmo modo que um texto, temos as opções: Esquerda, Centralizado e
Centro, lembrando que se você deixou a largura em 100% não vai alterar o
posicionamento.
Para alterar a formatação da tabela já feita clicamos com o botão direito do mouse em
cima dela e escolhemos a opção “Formatar tabela”.

Neste ícone podemos inserir emoticons. Clique nele e escolha o emoticon do seu gosto.
Aqui podemos inserir caracteres especiais.
Ao clicarmos aqui podemos inserir uma quebra de página, caso você queira mudar de
página sem inserir um monte de quebras de linhas ou espaços.
Aqui temos uma ferramenta interessante, o Iframe. Recomendamos o uso dessa
ferramenta somente se você tiver familiaridade com HTML

Nesta opção temos estilos pré definidos para textos, basta selecionar o texto e
escolher o estilo.
Da mesma forma que Estilos essa opção tem alguns estilos de texto pré
definidos utilizados mais para títulos ou alguma formatação que merece um destaque
diferenciado.
Aqui temos os estilos de fonte, da mesma forma que os editores, basta
selecionar o texto e escolher a fonte.
Tamanho da fonte: selecione o texto e escolha o tamanho que melhor se adequar as
suas necessidades.
Cor do texto: selecione o texto e escolha a cor, diferentemente de escolher a cor da
borda do site e outras coisas aqui temos as cores já “prontas”.
Do mesmo modo de escolher a cor do texto, aqui podemos escolher a cor do fundo do
nosso texto, ou mesmo de uma tabela.

Aqui temos uma opção bem legal: se você acha que o espaço para visualizar seu
texto é pequeno, clicando nessa opção você pode trabalhar com a tela inteira. Depois de
terminado de editar clique neste ícone novamente e voltará ao tamanho normal.

Aqui vemos algumas formatações que estão em seu texto, parágrafos e outras
formatações inseridas.

Como colocar uma imagem no topo do site
No Sistema Administrativo clique em Configuração do Site e depois no Lápis

.

Embaixo de Configurações Gerais do Site vemos uma pequena imagem que mostra
como é o topo do seu site. Para alterá-la basta clicar em Selecionar Arquivo e irá abrir
uma pequena janela que você deverá selecionar a imagem que quiser que seja o seu topo.
O arquivo selecionado deve ter extensão .jpg e recomendamos que tenha tamanho
máximo de 990 pixels de largura e 250 pixels de altura. Para redimensionar o topo,
consulte o título “Como redimensionar imagens para o topo ou corpo do site”.
Depois de inserir a imagem, clique em Alterar no fim da página.
OBS: Depois de alterada a imagem do topo sempre verifique alguma página do seu site,
pois pode acontecer de a imagem ser alterada e aparecer à anterior no painel. Caso isso
ocorra, repita o procedimento novamente ou limpe o cache do seu navegador.

Como inserir imagens no seu site
Procure no editor WYSIWYG o ícone
, que aparenta ser um quadro. Esse icone tem a
função de inserir imagem em seu texto. Quando clicamos no icone abrirá a seguinte
janela:

Perceba que temos alguns menus. O ideal é sempre deixarmos a imagem no servidor, pois
não corremos o risco de ela não aparecer caso esteja em outro site.
Primeiro clicamos em “Enviar” e abrirá a tela ao lado. Vamos em “Selecionar arquivo...” e
escolhemos a imagem que queremos colocar no nosso site. Feito isso clicamos em “Enviar
para o servidor” e damos “OK” na tela posterior e finalmente clicamos no “OK” em verde
que vemos na imagem ao lado.

Ao inserirmos a imagem quando clicamos em
cima dela no editor vemos quadrados nos
cantos da imagem que servem para expandir ou
reduzir o tamanho da imagem.
Para redução proporcional mantenha apertado a
tecla “shift”. Abaixo temos um exemplo de
redução proporcional de uma imagem.

Recomendamos que as imagens tenham tamanho máximo de 150 kb, para que não
demorem muito pra carregar e acabem deixando o visitante do seu site impaciente.

Para otimizar o tamanho da imagem sugerimos utilizar o programa Fotosizer ou o Paint
do Windows. Neste manual há um capítulo explicando como otimizar a imagem utilizando
os dois programas.

Criando Álbum de Fotos
Vamos dar uma olhada em algo muito interessante que o site fácil possui: os álbuns.
Acesse o Sistema Administrativo e vá ao menu Páginas e escolhemos a página para
inserir o álbum. Escolhida a página vamos até o final dela e veremos:

Basta clicar em Selecionar Arquivo... E escolher a imagem de sua preferência, em
formato jpg. É possível inserir quantas imagens quiser, porém uma a uma.
Você ainda pode escolher o posicionamento das imagens: na parte direita, esquerda ou
inferior da página.
Abaixo um exemplo do álbum de fotos.

Observação: Não é possível inserir álbum de fotos na página inicial e na página contato
do site.

Como redimensionar imagens para o topo ou corpo do site utilizando o Paint
Vamos utilizar o Windows 7 para demonstração, em XP e Vista podem existir variações.
Primeiro abrimos a imagem com o Paint. Selecionamos a imagem com o botão direito do
mouse e clicamos em “Abrir com...” e em seguida escolhemos Paint.

Feito isso clicamos neste ícone

ou em Arquivo para XP e Vista.

Em seguida clicamos em Salvar como e “imagem JPEG”.

No XP ou vista temos a seguinte tela:

Escolha o nome de sua preferência e tipo use JPEG.
Esse procedimento Simples fará uma imagem diminuir consideravelmente de tamanho.

Como redimensionar imagens para o topo ou corpo do site usando o Fotosizer
Para que as imagens do seu site carreguem mais rápido, sugerimos que seja feita
otimização das mesmas. Segue abaixo um tutorial de como fazê-lo, usado o programa
FOTOSIZER, disponível em http://www.baixaki.com.br/download/fotosizer.htm.
Primeiramente baixe e instale
o programa. A instalação é
muito simples, basta clicar em
avançar

e

marcar a

opção

“Aceito

os

termos...”

aparece

na

terceira

que

tela

e

avançar as etapas seguintes.
Após

instalar

o

programa,

abra-o.
Clique

em

Imagem

como

Adicionar
mostra

imagem ao lado.
Feito isso irá abrir a seguinte tela.

Em seguida você deverá escolher a
imagem para ser redimensionada
(aumentada ou diminuída).
Tendo escolhida a imagem ela irá aparecer na parte cinza da tela inicial do programa.

na

Vamos às configurações para otimizar a imagem
Conf. do novo Tamanho
Selecione a opção Tamanho personalizado, no topo da tela.
Haverá uma caixa do lado com um %. Clique nela e selecione a opção px.
Altere a largura para o tamanho desejado (sugerimos 990 pixels para o topo do site e 640
pixels para fotos).
Não esqueça de deixar marcada a opção Manter proporção, para que a altura se ajuste
automaticamente à nova largura
Formato de Saída: deixe como JPEG (.JPG).
Pasta de Destino: a pasta Padrão é a Pasta “Minhas imagens”.
Feitas todas as modificações basta clique em “Iniciar” e serão processadas todas as
imagens que foram selecionadas.

