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Tvorba webu v HTML
  Webová prezentace jakéhokoliv subjektu snažícího se zviditelnit v internetovém prostředí je
velice individuální záležitostí. Stejně jako každý uživatel internetu je i každá firma na něm
prezentující své výrobky, služby odlišná a oproti jiným specifická. Z tohoto důvodu je důležité při
nové tvorbě webových prezentací přistupovat individuálně a specificky. Na Vaše přání na
základě Vaších požadavků Vám vytvoříme internetovou prezentaci šitou na míru v HTML kodu.
 
 
Postup vytvoření internetové prezentace v HTML:
 
 
    1. Prvotní komunikace se zákazníkem zjištění jeho představy a potřeb.  
    2. Analýza jeho produktu, vnějšího prostředí, trhu a potencionální segment zákazníku.  
    3. Opětovná schůzka se zákazníkem jejíž  úkolem je konfrontace zjištěných skutečností.  
    4. Vypracování předběžné podoby webové prezentace.  

  Webové prezentace vytvořené pomoci HTML kódu jsou hlavně určeny pro menší až střední
firmy, které chtějí mít prezentaci o několika málo stránkách s informacemi o sobě, referencemi a
kontakty. Pro složitější prezentace s častou aktualizací případně s E-Shopem je vhodný některý
z redakčních systému, např. JOOMLA.   Cena je: Od 5000* Kč

  * Vzhledem k tomu že internetové stránky jsou vždy zcela specifické odvíjí se i jejich cena
podle požadovaných kriterii a může se liši podle náročnosti stránek.           

  Redakční systém

  CMS Joomla!
  

  Co je Joomla
  

CMS (Content management system) Joomla! je redakční systém určený pro správu obsahu a
tvorbu www stránek. Joomla je software šířený pod licencí GNU GPL, tzn., že je k dispozici 
zcela zdarma
a její uživatelé jsou oprávněni program kopírovat, upravovat vylepšovat a distribuovat dalším
uživatelům.
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Slovo Joomla (vyslovuje se Džumlá) má arabský původ a znamená „dělat dohromady“.
Společně vytvářet a vylepšovat, to byla hlavní myšlenka skupiny vývojářů, kteří se v roce 2005
odtrhli od komerčního projektu Mambo a v roce 2006 spustili první verzi volně šiřitelného
publikačního systému Joomla!. Dnes se Joomla těší velké oblibě sta tisíce uživatelů po celém
světě a pravidelně se umísťuje na prvních příčkách v hodnocení redakčních systémů.

  Využití CMS Joomla!
  

  

Oblíbenost CMS Joomla neustále roste především díky uživatelsky přívětivému prostředí a
fexibilitě celého systému. Ke správě obsahu není nutná znalost HTML, PHP, ani jiných
programovacích jazyků. Správcovské prostředí je intuitivní a vytváření textu pro zveřejnění na
webu je snadné a uživatelsky přívětivé, podobné jako ve Wordu. Síla Joomly spočívá v
možnosti rozšíření funkcí pomocí nepřeberného množství přídavných modulů, komponentů,
pluginů, grafických šablon a dostupnosti ve více něž 30 jazykových verzích (i v češtině).

  

Takto lze v  Joomle poměrně snadno a rychle vytvářet:
·         jednoduché firemní internetové prezentace
·         propracované webové prezentace s profesionálním vzhledem
·         e-shopy, online obchody
·         intranetové a extranetové aplikace
·         osobní a rodinné internetové prezentace, blogy
·         školní a třídní www stránky

    
    -  internetové stránky pro vládní a neziskové organizace  
    -  www stránky pro sportovní a jiné kluby  
    -  komunitní portály  

  

·         online magazíny a časopisy
·         diskusní fórum
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HTML ( HyperTex Markup Language - hypertextový značkovací jazyk)

  

  

HTML je jedním z mnoha jazyků který umožňuje vytvářet stránky pro WWW (Word Wide Web)
a publikovat jej na Internetu. Vývoj jazyka HTML určovaly hlavně tzv. Browsery (prohlížeče IE5
-7, Mozilla - Firefox, Opera apod.) Jazyk HTML byl navržen v roce 1990 a jako protokol pro jeho
přenos se používá HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

  

Jazyk HTML je charakterizován množinou značek a jejich atributu definovanou pro jeho verzi.

  

  

Příklad zdrojového kodu:

  

          
      

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd ">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">
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<head>

<title>Vaclav Biolek - WebPress</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" media="screen" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

<div id="header">

<h1><a href="#">Vašek Biolek</a></h1>

<h2>Úvodní slovo </h2>
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</div>

<div id="menu">

<ul>

<li><a href="#">Home</a></li>

<li><a href="#">O nas</a></li>

<li><a href="#l">Downloads</a></li>

<li><a href="#l">Links</a></li>

</ul>

</div>

<div id="content">
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<div class="right"> 

<h2><a href="#">Nadpis</a></h2>

text

<img src="images/titul1.jpg" alt="Jaký stát takové bankovky" style="border: 3px solid #ccc;" />

<h2><a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Bankovky">Věděli jste?</a></h2>

<div style="clear: both;"> </div>

</div>

</body>
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</html>  
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