
Utilizare modul prezentare firme 
Dupa inregistrarea pe site a unui utilizator acesta poate reprezenta o anumita firma pentru care poate 

creea mai multe site-uri. Deci un utilizator poate creea site-uri numai pentru o singura firma (o singura 

denumire, o singura sigla). 

Sigla si denumirea firmei va fi administrata din contul clientului (la logare pe site) ca in figura 1. 

 

Figura 1. Definire denumire firma si sigla firma 

Acesta va putea oricand indiferent cate site-uri a creat sau va crea sa schimbe denumirea sau sigla 

afectand aceste doua inregistrari oriunde pe site-urile deja create sau pentru viitoarele site-uri ce le va 

creea. 

Site-ul pe care-l creeaza utilizatorul reprezinta practic un domeniu de activitate pe care il are firma. 

Modulul ofera posibiliatea de prezentare sub forma de articole pentru un anumit domeniu. Utilizatorul 

are posibilitatea adaugarii a unui numar nelimitat de site-uri (dar numai un site pentru un anumit 

domeniu). Adaugarea de site-uri (domenii) se realizeaza tot din panoul utilizatorului dupa cum apare in 

figura 2. 



 

Figura 2. Adaugarea unui site nou din panoul utilizatorului 

Pentru fiecare site creat utilizatorul va stabili design-ul pe langa selectarea domeniului de activitate. 

Design-ul siteurilor create se poate actualiza ulterior din lista de siteuri create ca in figura 3. 

 

Figura 3. Schimbarea design-ului site-urilor create 

Fiecare site este compus din mai multe sectiuni. Aceste sectiuni reprezinta practic meniurile ce vor 

aparea in site-ul generat. Sectiunea contact deoarece este complex de realizat se genereaza automat la 

orice site abia creat (fig 4). Pentru fiecare site se poate stabili un banner prin accesarea butonului 

“banner site”  din dreptul site-ului creat. La accesarea butonului  va aparea ferestra din figura 5 unde 

sunt toate specificatiile necesare integrarii pozei ce va juca rolul de banner pe site + legatura bannerului. 
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Figura 5. Stabilire banner site 

Sectiunile ce vor aparea pe site-ul creat vor fi administrate prin accesarea butonului de “Sectiuni site” 

din dreapta butonului de stabilire a bannerului de mai sus (fig 3). In urma accesari butonului se va 

deschide pagina din figura 6. 



 

Figura 6. Administrare sectiuni site 

De aici se pot adauga noi sectiuni pentru site, modifica sectiunile deja create sau se pot sterge sectiunile 

create anterior. Fiecare astfel de sectiuni va avea un titlu, o descriere, un index de afisare (ce va 

determina ordinea afisarii sectiunilor pe site-ul creat), se poate stabili un banner special pentru sectiune 

sau se poate folosi cel implicit prin bifarea/debifarea butonului “Foloseste banner-ul implicit al site-

ului”. Daca se doreste afisarea unui banner special pentru sectiune se va specifica si calea catre fisierul 

local (poza) ce va juca rolul de banner (pentru o afisare cat mai clara a bannerului este necesar sa se 

respecte specificatiile ce apar in fereastra de adaugare/modificare sectiune (fig 7) ). 



 

Figura 7. Specificatii (constrangeri) pentru buna afisare si functionare 

In urma creeari site-ului si a sectiunilor acestea vor alcatui dupa cum arata figura 8. 

 

Figura 8. Corespondenta administrare site-> site generat 



La accesarea site-urilor create se va afisa continutul stabilit de utilizator specific sectiunii accesate in 
site-ul generat. 
La lista firmelor apar toate firmele inregistrate pe site astfel: Se afiseaza toate firmele in ordinea 
denumirii (in aceasta sectiuni utilizatorul poate filtra firmele dupa categoria de domenii si domeniul 
pentru care firmele au inregistrate site-uri) 

 
Figura 9. Lista firme (Cauta firme) 

1. Poza firmei (sigla firmei) 

2. Denumire firma 

3. Lista domeniilor (site-urilor create practic) 

Prin click pe numele firmei se va accesa primul domeniu din lista 3, iar prin click executat pe oricare din 

domeniile din lista de la pct 3 se va accesa site-ul reprezentand activitatea respectiva. 

 


