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 שלום לך,

 

רק מבונה האתר שלך אלא גם ממך והתארגנות בניית האתר לא דורש עבודה תהליך 

 כבעל/ת העסק.

 בונה האתר אחראי על האיפיון, העיצוב והבניה עצמה.

 הזנה שלהם באתר.על הות שלך היא על התכנים , ולפעמים גם אחראיהכבעל עסק 

שהלקוח לא שולח את התכנים קורה לא אחת שבניית האתר נתקעת או מתעכבת בגלל 

לפעמים הוא צריך ולכתוב )ואז אפשר להיעזר בקופירייטרית(, ושלו. לפעמים קשה לו לשבת 

בפרט  -הוא לא יודע מאיפה להתחילוח במסודר. לזמן כדי לעבור על החומר שלו ולש

 ...יבשוקצת מתיעליו , יושב וממתין  םכשמדובר בעסק קיים, וכך האתר שחל

 

לדאוג שהחומר יהיה מוכן באופן מסודר  באפשרותךטיפים והדרכה ברורה איך במדריך הזה 

   את האתר במהירות המירבית. ךולספק לויאפשר לבונה האתר לעבוד ביעילות 

 

 איך לארגן את התכנים באופן יעיל ומסודר?

 

 הכנת התמונות:  .1

  התמונות צריכות להיות בפורמטJPG 

 או במספרים בלבד )לא בעברית( , על מנת התמונות יש לשמור בשמות באנגלית  את

  לא ליצור בעיה במעבר בין שרתים.

 ה אחת לאורך ותמונה אחת לרוחב ונלשמור בגודל אחיד )לא תמ -תמונות גלריה לאתר

 (או בגדלים לא שווים.

 מהמצלמה או מהנייד אין להעלות לאתר תמונות בגודל ובמשקל כפי שצילמנו אותן .

המצלמה מצלמת תמונות ברזולוציה גבוהה שניתן להדפיס ממנה שלט ענק! 

י תמונה נמוכים, כדי לאפשר באינטרנט אנחנו משתמשים ברזולוציה נמוכה ובגדל

 700פיקסל על  1000ת גודל תמונה לגלרייה יכולה להיו לאתר להיטען במהירות.

 פיקסל למשל. )הדרכה להקטנת רזולוציית תמונות, בהמשך המדריך(

 

 :עבודה עם תיקיות .2

 במחשב שלך, באופן מסודר בתוך תיקיות הכין תחילה את החומר מומלץ מאוד ל

 את בונה האתר. להעלות לדרייב ולשתףואח"כ 

  בקובץ לוגו ל את השתכלו "חומרים גרפיים" בשםלהכין תיקיהPDF     פתוח שניתן

בעבר או  תמונות שרכשנו. בתיקייה מומלץ להכניס גם ( PNG)אפשר גם   לעריכה

מהתקופה  מעוצבות מודעותהשתמשנו בהם בקמפיינים ובמודעות שונות, וכן 

 .האחרונה, כדי שבונה האתר יוכל לשאוב מידע והבנה בעיצוב ובמיתוג של העסק
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 " נשמור את התמונות שנרצה שיופיעו בסליידר )תמונות דף הביתבתיקיית "

מה יופיע תחלפות( או כתמונה הראשית. במידה ויש כמה תמונות וחשוב לנו מ

 נמספר אותם. -ראשון

 יכולה  והיא כמובן תיק העובדות / ארועים וכד'תכיל את תמונות  -"גלריה" תיקיית

 להיות מחולקת לתיקיות משנה בהתאם לצורך. 

 " תכיל תיקיה של תמונות לפוסטים + קובץ וורד  -וכד' "מאמרים" ,"חדשותתקיית

  טקסט והתמונה הקשורה בקטן בתוך הוורד., עם כותרת 

 "מידה ויש מספר פרוייקטים . גם " בפרוייקטיםאפשר כמובן ליצור תיקיה מסודרת ל

 תיקייה זו אפשר לחלק לתיקיות משנה מסודרות של תמונות וטקסט.

 

 כתיבת הטקסטים לאתר: .3

 ר קשר, פרופיל חברה, וכד'. במקוםיש עמודים סטנדרטיים של אודות, צו באתר 

של קולגות באתרים  בדוק, ולהתלבט מה לרשום, אני ממליצה ללכסוס את העיפרון 

 בסיס טוב להשראה לכתיבה. )מאותו תחום או דומה( מה הם רשמו. זה יהווה 

  כדאי לפתוח קובץ חדש בוורד ולרשום בו את שמות העמודים שיהיו באתר. תחת כל

עמוד נכתוב את התוכן הרלוונטי. במידה והעמוד מכיל גם תמונות . נדביק את 

  תהיה בתיקייה שארגנו( לאתר נכוןבגודל אותה תמונה )התמונה בקטן ליד הטקסט. 

  אם העמוד מכיל גלריה , וחשוב לנו שתמונהX נציין את זה ליד  -תהיה הראשונה

 התמונה.

  שיופיעו באתר )בונה  פרטי יצירת הקשראת  כדאי מאוד לרשוםבתחילת קובץ הוורד

האתר יכניס את הנייד שלכם, למשל, אבל אתם רוצים מספר אחר. אז בשביל מה 

 לעבוד פעמיים??(

  טיובופייסבוק, ערוץ הי -קישורים לרשתות חברתיותהוסיפו מתחת לפרטי הקשר 

 שלכם, לינקדין וכד'.

 חשוב מאוד לשלוח אותו בוורד  -אם יש קבצי טקסט מוכנים כמו עמוד פרופיל חברה

 , כדי שיהיה ניתן להעתיק ממנו בקלות. PDF)הקובץ המקורי( ולא ב

 

  :המלצות מכתבי .4

, כך נראה להם  המלצות ומשובים של תלמידים סריקה שלם לי פעמים לקוחות שולחי

ן שהאתר אינו קלסר המלצות ויש דרכים יצירתיות לגרום ב להבינוכל לשדר אמינות. חשו

 לגולש להאמין בהמלצות שלנו: 

  Facebook Box –  יות טנתאתר ששואבת את התגובות האובפייסבוק קוביית

 מהדף העסקי שלנו. 

 בד"כ נסריט בסיום סדנה(של לקוחות ממליצים  וידאו קצרים סרטוני( 

  להעתיק מההמלצות הכתובות הדגשים מיוחדים לקובץ הוורד שלנו ולהוסיף את

 תמונת הממליץ, שם מלא ועיר מגורים. לדוגמא: 
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 סרטוני וידאו באתר:  .5

נם בנויים לאחסן קבצי וידאו. סרטונים מאוחסנים ביוטיוב או בוימאו שרתים של האתר אי

שהם שרתי וידאו יעודיים וחינמים. ולכן חשוב מאוד לפתוח ערוץ ביוטיוב ולהעלות לשם 

יאור את כל הסרטונים. על כל סרטון לכתוב כותרת , תגיות )מילות מפתח חשובות( ובת

 ם "בקרו אותנו באתר + הכתובת" . זהו קישור חשוב מיוטיוב לאתר שלנו.לרשום ג

אם דף  -את הקישורים של סרטוני הוידאו נכניס לקובץ הוורד בעמוד הרלוונטי. לדוגמא

 הוספה< היפר קישור(:מתחת לטקסט נוסיךף את הקישור )בוורד -הבית כולל סרטון

 

 הרזולוציה של התמונות: הקטנתל הדרכה

 

  FastStone Photo Resizer : הורידו את התוכנה .1

 >>>קישור להורדת התוכנה

 התקינו את התוכנה ופתחו אותה )מתוך קיצור הדרך בשולחן העבודה( .2

:העבודה בתוכנה .3
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 י לחיצה”בצד שמאל בחרו את התמונות הרצויות ע + CTRL לבחירה מרובה. 

 לחצו על ADD בצד ימין להעברת התמונות לשינוי. 

 בשדה Output Format בחרי את הפורמט הרצוי- JPEG 

 בשדה Output Folder בחרו את התקיה לשמירת התמונות לאחר השינוי. 

 סמנו V ליד האפשרות Use Advanced Options (Resize) 

 Advanced Options לחצו על הכפתור כדי לפתוח את חלון אפשרויות הקטנת התמונה

 
 סמנו V ליד האפשרות Resize 

 ובה הרצוי בפיקסלים ולחצובחרו ברוחב ובג OK 

 בלשונית DPI  פיקסל 72בחרו ברזולציה של. 

 לחצו על Convert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Odesignמידע כללי אודות 

 בישראל:  לעסקיםאינטרנט מתקדמים במתן פתרונות  יםמתמח אודיזיין

  אתרי תדמית, חנויות דיגיטליות ואתרי קורסים -אתרי וורדפרסשרותי הקמה של 

 :והפצת מסרים בניית מערך דיוור אוטומטי, בגוגלקידום פרסום ו שיווק דיגיטלי 

 

 הוא:  המוטו שלנו בבניית אתרים

)ממש  ומחיר נוח)תוך שבוע(  מהר)סרטוני הדרכה(  קל לתפעול)לבחור מתוך דוגמא(  תהליך פשוט

 ממש זול(!

 

   054-7261633והצטרפו ללקוחות המרוצים של אודייזין : שיו התקשרו עכ
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