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Typo3 je WCMS. Tako do vmesnika dostopamo preko brskalnika.

Predpogoj za uspešno prijavo je:

– vključeni piškotki (cookies) v nastavitvah brskalnika

– omogočen javascript v brskalniku

Vmesnik sistema TYPO3 je razdeljen na (od leve proti desni):

- seznam modulov

- drevesna postavitev strani ali navigacija trenutnega modula

- vsebina trenutno izbranega modula ali delovna površina



Obstajata dve vrsti klika v navigacijskem delu vmesnika:

Klik na ikono pred elementom: Klik na naslov elementa:



Glavni moduli in podmoduli

- Stran (Page)
- Prikaz (View)
- Seznam (List)
- Info
- Dostop (Access)
- Funkcije (Functions)
- Predloge (Template)

Modul Web:

Stran (Page) - Kreiramo nove ter urejamo obstoječe strani. Različne 
možnosti:Hitro urejanje (Quick Edit), Stolpci (Columns), Jeziki (Languages), 
Podatki o strani (Page Information).

Prikaz (View) - Prikazuje pogled na posamezno strani iz vidika spletnega 
obiskovalca.

Seznam (List) -  Naprednejša verzija modula Page.



Info - Prikazuje povzetek vseh pomembnih podatkov o strani in vsebini. 

Možnosti: 

- Pregled drevesa strani (Pagetree overview)

- Pregled prevajanja (Localization Overview)

- Log

Dostop (Access) - S tem modulom se uredniki ne srečujejo preveč pogosto.

Možnosti:

- Uporabniški pregled (User overview)

- Privilegiji (Permissions)



Funkcije (Functions) - Ima dva zelo priročna in koristna čarovnika.

- Ustvari več strani (Create multiple pages)

- Sortiraj strani (Sort pages)

Predloge (Template) - Obsežen modul namenjen razvijalcev strani. Uredniki se z 
njim načeloma naj ne bi srečali.



Modul datoteke (File)
TYPO3 ima vse vire podatkov, ki niso vezani na bazo (npr. slike, HTML dokumente,...) 
shranjene na disku kot datoteke v mapi fileadmin/.

Modul file predstavlja pregled nad temi datotekami in za nekatere urejevalnik.

Seznam datotek (Filelist) - Pregled nad vsemi datotekami. Omogoča ustvarjanje 
novih datotek, kopiranje, brisanje,...

Slike (Images) - Filelist modul z omejitvijo samo na slike. Prikazuje predpogled 
slike in osnovne informacije.

Modul Uporabnik (User)
Nastavitve (Setup) - Prikazuje osebne nastavitve uporabnika.

Center opravil (Task Center) - Omogoča beleženje zapiskov, komunikacijo z 
ostalimi uporabniki,...



Princip shranjevanja podatkov v sistemu Typo3
Drevo

- Predstavlja strukturo naših strani. 

- Vsaka stran ima svojega očeta, ima pa lahko tudi enega ali več sinov.

- Pomembno:Stran, ne vsebuje dejanske vsebine (tj. tekst, slike,...) !

- Služi kot kontejner za vsebino.

Stolpci, Columns
Stran je razdeljena na več „stolpcev“:

- levo (left)- normalno (normal)

- desno (right)- rob (border)

To niso stolpci v pravem pomenu besede.

Kje se bo kateri „stolpec“ prikazoval je odvisno od same 
zasnove strani.



Vsebina, content
Vsebino dodamo na enega izmed štirih stolpcev (columns).

Poznamo vsebine različnih tipov. 

Primer: tekst, tekst s sliko, tabela, seznam, multimedija, obrazci …


