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הקדמה על WIX
ויקס היא פלטפורמה פופולרית להקמה ועיצוב אתרים כולל רכישת הדומיין .החברה הוקמה ב-
 2002ע"י קבוצה ישראלית עם שרתים עליהם יושבים מעל  00מיליון לקוחות ב 190מדינות
ברחבי העולם ,השרתים יושבים בארה"ב .יש לכך יתרונות רבים כמו :תשלום מועט לשרת
המאחסן את הקבצים שלכם ,אתר לניהול התכנים שלכם בממשק עיצובי וידידותי ,קבלת
תמיכה מהצוות של  ,WIXועוד פיצ'רים חדשים ויפים ומתקדמים עם .5HTML
להלן סרטון הדרכה מקוצר לניהול האתר שלכם .יש הרבה מה ללמוד על הפלטפורמה אך
מאחר והממשק שלה כ"כ ידידותי למשתמש הייתי אומרת שעיקר הלמידה הוא בניסוי וטעייה.
בהדרכה הזו תהיה בעיקר הכרה לסרגלים הקיימים.
הדרכה לסרגלים הראשיים
ישנם מספר סרגלים איתם תעבדו בפלטפורמה זו:
הסרגל לפתיחה וניהול דפי האתר (התפריט העליון הראשי)

לחיצה על  Pagesתפתח את התפריט הבא

כאשר מטה תמצאו את  Add Pageלהוספת דפים.
ניתן לשחק גם עם סידור הדפים ע"י גרירה שלהם בין
הדפים.
בלחיצה על  3הנקודות בכל דף שפתחתם תוכלו
לשנות את שם הדף והגדרות שלו (כגון :מחיקה,
שינוי שם ,SEO ,שכפול ועוד)..
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סרגל להוספת אלמנטים באתר
ע"י לחיצה על  +יפתח תפריט להוספת תיבת טקסט,
תמונה ,גלריית תמונות ,לחצנים ,וידאו ועוד....
מה שחשוב בעיקר באתר זה לשמור על האחדות:
פונט ,גודל תיבה/תמונה/לחצן וכו.
באתר ישנה היררכיה שיש לשמור עליה:


 TITLEהאתר (פונט גדול יותר)



 TITLEפנימי ראשי לעמוד



 TITLEפנימי בתוך העמוד (לנושאים
פנימיים)



והטקסט עצמו (הפונט הקטן ביותר)
יש לשמור על פונט אחיד ועל גודלו ע"פ
ההיררכיה.
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סרגל פנימי לעריכת תיבות וצורות
סרגל זה מאפשר לכם להעתיק צורה ,תיבה ,למחוק,
לשכפל ועוד

סרגל פנימי לעריכת טקסט

בלחיצה על תיבת טקסט ,יופיע לכם EDIT TEXT
בלחיצה עליו יפתח הסרגל מימין ,שם תוכלו לעצב
טקסט וגם לקשר אותו לעמוד פנימי באתר או קובץ
חיצוני.
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סרגל לניהול סרגל התפריטים
בעמידה על סרגל התפריטים ,תוכלו לשנות את עיצוב התפריט ,פונט ועוד....

סרגל לעריכת תמונה/גלריה
בעמידה על תמונה/גלריה יופיע לכם הסרגל הבא לשינוי תמונה ,עריכת תמונה ,שינוי עיצוב
גלריה ועוד...ראו דוגמאות לסרגלים שונים שנותנים לכם אפשרויות רבות.
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עיצוב ושינוי מסגרת לתמונה

עריכת תמונה
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בדיקת ועריכת האתר למובייל
דבר נוסף שיש לבדוק לאחר שסיימתם עם כל העלאות והעיצובים זה איך זה נראה במובייל!
לחצו על האפשרות ובחרו באופציה השניה של  . Edit Mobile Viewבעריכה למובייל אין יותר
מדי אופציות עריכה רק הזזה של אובייקטים וטקסטים בכדי שיסתדרו אחד אחרי השני .ניתן
מקסימום להגדיל או להקטין פונטים .כמו כן אם יש אלמנט מסויים שמפריע לנראות הכללית
במובייל תוכלו להסירו והוא לא יוסר בעריכת אתר למחשב.

*****
GOOGLE ANALYTICS
לכל מי שרכש חבילת  COMBOאו  PREMIUMיקבל גישה ל analytics.google.com
ע"י קוד שיש להכניס בניהול אתר .שבוע לאחר הכנסת הקוד תוכלו להיכנס ל
 analytics.google.comולראות תוצאות .בעקרון להביא אתר לקדמת החיפוש אינדקס בגוגל
דורש עבודת סיזיפית רבה או ניהול קמפיין ADS/בגוגל .אם זה פחות חשוב לכם אז עם הזמן
ככל שתפנו לקוחות ואנשים או קישורים מאתרים רלוונטיים אליכם ,כך יעלה האתר באינדקס.
כניסה ל  analytics.google.comהיא דרך המסך הראשי ובבחירת Site Settings
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לחיצה על  Site Settingsתיתן לכם את המסך הבא ,לחצו על Edit your Google Analytics
Code

בחרו ANALYTICS
במקרה זה הקוד של האתר כבר הוזן ועל הקישור של Google Analytics
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יפתח לכם החלון לוגין ל , GOOGLEבחרו SIGN INואת האופציה של Google Analytics
ואז תקבלו את הדוח אותו תוכלו גם לייצא לאקסל .הניתוח מאפיין כמות צפיות בין דפים
וכניסות ישירות ,חתכי גיל ,ארצות וכמובן מי הדף הפופולארי באתר (לרוב זה דף הבית) .בכדי
להבין איך זה עובד ,ניתן לקרוא באתר שלהם .וכאן את מילון המושגים שלהם כגון Sessions
ו.Page views

ב ה צ ל ח ה !!

דגנית הרטמן 052-3525406
כתובת :רח' הדגנים  ,13/11גבעתיים
Dganith1968@gmail.com

