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Společnost 5Q, spol. s r.o. dodává svým zákazníkům profesionální 
webové stránky, e-shopy, informační systémy a propagační materiály 
od vyhotovení loga, přes vizitky, letáky, reklamní plachty a billboardy. 

www.5q.cz  |  info@5q.cz  |  +420 777 777 019
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5Q | Download System

1. přihlášení Do aDminu

http://www.download.example.cz/IS/•	
doménu example.cz nahraďte vlastní doménou•	
přihlašovací údaje vám byly odeslány emailem•	

2. číSelníky

Menu
definujete podobu stromového menu, které vidí •	
návštěvníci na http://www.download.example.cz/

Skupiny kontaktů
můžete vytvářet skupiny kontaktů, které obsahují •	
kontakty, které se pak na webu přihlásí pod svými 
přihlašovacími údaji
kontakty mají práva na stahování konkrétních souborů, •	
které ostatním návštěvníkům zůstanou skryté
příklad skupin kontaktů jsou: grafici, media•	
např. logo ve křivkách (*.AI, *. EPS, apod.) není dobré, •	
aby si mohli stahovat běžní návštěvníci, tyto soubory 
využijí jen grafici
není potřeba vytvářet skupinu návštěvníci, vytváříte •	
jen skupiny kontaktů, které mají specifická práva

3. přehleDy

Kontakty
každý kontakt musí minimálně obsahovat email, •	
přístupové údaje a jazyk v jakém kontakt hovoří

kontakt vytváříme pouze po případy, že kontakt bude •	
mít právo stahovat soubory, které ostatním zůstanou 
skryté

Soubory
přehled souborů které máte nahrané na serveru•	
pomocí tlačítka nahrát máte možnost nakopírovat •	
soubory z disku vašeho počítače
u souborů máte možnost nastavit viditelnost, která •	
určuje jestli bude na webu zobrazen
nápověda je součástí obrazovky pro nahrání souborů•	
je možné nahrávat více souborů najednou•	
pokud nahráváte chráněné soubory (soubory, které •	
si budou moci otevřít jen kontakty z určité skupiny 
kontaktů) tak je nahrávejte naráz
snažte se také nahrávat naráz soubory, které patří do •	
konkrétní menu skupiny
po nahrání souborů se vás totiž systém zeptá do jakých •	
menu položek chcete soubory přiřadit a všechny 
soubory se uloží do vybraných menu položek
každý soubor je možné dodatečně editovat a nastavit •	
mu tedy do jaké menu položky patří a případně jaké 
skupině kontaktů patří

kontakt

Pokud budete potřebovat s čímkoliv pomoci nebo poradit, 
pište nebo volejte na kontakt, který jste obdrželi se svými 
přihlašovacími údaji.


