Sharepoint Web
Sitesi Kılavuzu
WEB YAZILIM UZM. MEHMET TİRYAKİ

WEB / SOSYAL MEDYA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İçindekiler
I.

Sharepoint Sistemine Yetkili Girişi

………………………………………..… 3

II.

İstenilen sayfayı düzenleme

………………………………………..… 4

III.

İçeriğe Resim Ekleme

………………………………………..… 8

IV.

Slider Resimlerini Değiştirme

………………………………………..… 11

V.

Duyuru ekleme

………………………………………..… 13

Sharepoint Sistemine Yetkili Girişi

http://fakulteler.aydin.edu.tr/Pages/ adresine girerek karşınıza çıkan giriş ekranında
Bilgisayarınızı açtığınız bilgiler ile (örn: mehmet@aydin.edu.tr ve şifresi) giriş yapabilirsiniz.

İstenilen sayfayı düzenleme

Değiştirmek istediğiniz sayfaya girerek kırmızı karenin bulunduğu ayarlar (dişli) simgesine tıklayarak
«edit page» seçerek sayfa düzenlemeye geçebilirsiniz.
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Güzel Sanatlar Fakültesi/ MODA ve TEKSTİL TASARIM/ Bölüm Hakkında
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1.

Zone 1

Sınav ve Değerlendirme Bilgileri

Adda Web Part

rogramın Amacı
urkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri oları tekstil alanında, urünlerirı tasrım boyutuna uygulamalı eğitimle kazandırılan teknik.
stetik ve artistik değerler katabilecek yetkin tasarımcılar yetiştirmektir.

2.

ğrencıler Bolümumüzde hem her türfü yüzeylı tekstıllerın ve ev tekstillerinın doku, desen, renk tasarımlarını ve hem de her türlü
iysinirı moda yaratımını ve tasanmtnı öğrenirler. Buna paralel olarak. öğren eller tasarladıklan ürünlerin üretilebilmeleri için, üretici
şletme elemanlarına gerekli her türlü teknik bilgi ve talimatı verebilecek şekilde yetiştirilirler. Böylece öğrenciye Tasarlama ve
ygulatma yeteneği birlikte kazandınlır.

rlt SAVE

1- numaralı işaretli alan Sayfanızın Başlığını belirler. Bu alana girdiğiniz yazı bütün sayfa ve menülerde
bulunduğunuz
sayfanın başlığını değiştirir.
2- numaralı işaretli alan Sayfanızın içeriğini belirler. Bu alanda yaptığınız değişiklikler sayfanın içeriğini
oluşturur.
3- numaralı işaretli alan Sayfanızı ön izleme yapmadan, direk olarak kayıt edip yayınlamanızı sağlar. Bu
seçeneği çok emin
Olmadığınız durumlarda kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Tavsiyemiz 4- numaralı seçeneği uygulamanızdır.
4- numaralı işaretli alan Sayfanızı son kez ön izleme yapmanızı ve düzenlenmiş halini görmenize yardımcı
olur. Yaptığınız değişiklikleri kayıt edip sonra düzenlemek üzere paylaşmadan saklayabilirsiniz. Ziyaretçiler
sizin yaptığınız değişiklikleri görmez.

Yazdığınız metinde görsel düzenleme yapmak için yukarıdaki menüde bulunan «Format Text»
sekmesindeki alandan,kırmızı çizili ile çizilmiş alanları kullanarak, yazınızı şekillendirebilirsiniz.

İçeriğe Resim Ekleme
Resim eklemek için içeriğinizi
düzenlemeye devam ederken üst
menüde bulunan Ust tarafı Turuncu Olan
«Insert» sekmesine tıklayanız.
Ardından aşağıda bulunan «Picture»
butonuna tıklayarak, açılan menüden
resim kaynağınızı seçin.
From Computer : Resminizi bilgisayar üzerinden eklemenize olanak
tanır.
From SharePoint: Sharepoint üzerinde bulunan resimlerden seçmenizi
sağlar.
From Address: Herhangi bir url adresten resim eklemenize olanak
tanır.

«From computer» seçeneğini seçtikten sonra sol resimde bulunan Açılan ekran ‘da resminizi seçmek
için «Dosya Seç» üzerinden istediğiniz resmi çıkan ekranda ekleyin.
Eklemek istediğiniz resmi seçtikten sonra, OK butonuyla işleme devam edin. İşlem tamamlandığında
sağ taraftaki resim paneli ekrana gelecektir. Buradan resime özel ad verebilir, başlık ekleyebilir ve
anahtar kelimeler verebilirsiniz.
İşleminizi bitirdikten sonra «Save» Butonuna tıklayarak resminiz içeriğinize eklenecektir.

Resminizi düzenlemek için resminizi tıkladıktan sonra boyut olarak büyük veya daha küçük olarak
görünebilir. Bunların düzeltmesini yukarıdaki menüde bulunan «Image» Sekmesine gelerek, «Horizontal
size ve Vertical size» ile resminizin boyutunu ayarlayabilirsiniz.
Position ile resminizi pozisyonunu düzenleyebilirsiniz.
Change Picture ile resminizi değiştirebilirsiniz.
Image Styles ile resminize çerçeve verebilirsiniz.

Slider Resimlerini Değiştirme
Slider resimlerini değiştirmek için,
Sliderin bulunduğu sayfaya
gelerek «Ayarlar» menüsünden
«Site Contents» tıklayınız.

Ardından gelen sayfada soldaki resimde görünen «Slider» isimli
klasörü tıklayınız.

Yeni resim eklemek için: Bilgisayarınızdan resimleri ekrana sürükleyerek istediğiniz resimleri otomatik
olarak sisteme yükleyebilirsiniz.
Resim silmek için: Silmek istediğiniz resmin üzerine gelerek sol alt tarafında bulunan tik işaretini seçin
ardından üst menüde bulunan «Files» Sekmesinden «Delete Document» ile resminizi silebilirsiniz.
Dilerseniz diğer resimlerin üzerine de gelerek tik işaretini hepsinde işaretleyebilir ve silebilirsiniz.
Not: Maksimum 5 resim ekleyebilirsiniz.

Duyuru ekleme
Duyuru eklemek ve değiştirmek
için, Duyurunun bulunduğu
sayfaya gelerek «Ayarlar»
menüsünden «Site Contents»
tıklayınız.

Ardından gelen sayfada soldaki resimde görünen «Duyurular» isimli
klasörü tıklayınız.

Duyuruları tıkladıktan sonra sol resimdeki ekran
karşınıza gelecektir.Buradan var olan duyuruları
görebilir, silebilir ve ekleyebilirsiniz.
Silmek için: Silmek istediğiniz duyurunun sol tarafındaki tik i
işaretleyerek, üst menüde «ITEMS» sekmesine tıkladıktan sonra
«Delete Item» ile duyuruyu silebilirsiniz.
Düzenlemek için : Düzenlemek istediğiniz duyurunun sol tarafındaki
tik i işaretleyerek, üst menüde «ITEMS» sekmesine tıkladıktan sonra
«Edit Item» ile duyuruyu düzenleyebilirsiniz.
Yeni duyuru eklemek için : «New Item» yazısına tıklayın.

Yeni duyuru eklemek için Duyurunuzun başlığını
«title» bölümüne , içeriğini «açıklama» bölümüne
girdikten sonra «Save» tıklayarak duyurunuzu
yayınlayabilirsiniz.
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