
Exo site 

Užívateľská príručka 

     EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
                                 Garbiarska 3      
                    Stará Ľubovňa 064 01      

            IČO: 36 485 161
  IČ DPH: SK2020004503
   support@exohosting.sk

www.exohosting.sk

Copyright EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. - All Rights Reserved
1



  Exo  site  je  jednoduchý  a ľahko  (intuitívne)  ovládateľný  nástroj  na  vytváranie 
webstránok,  blogov a fotogalérií,  pri  ktorom nie  je  potrebná znalosť písania  kódu.  Na 
vytvorenie osobnej či firemnej prezentácie stačí v Exo site iba 5 krokov.
Aplikácia je vytvorená vo viacerých jazykových verziách. Okrem angličtiny a slovenčiny 
podporuje aj jazyk nemecký, francúzsky, španielsky, portugalský, taliansky či ruský. Jazyk 
aplikácie je možné nastaviť na Úvodnej stránke Štart.

  Touto príručkou reaguje EXO HOSTING na potreby a otázky svojich zákazníkov. Je to 
originálne  dielo  EXO HOSTING tímu.  Pokiaľ  máte k nášmu manuálu  k Exo  site  nejaké 
pripomienky či otázky pošlite nám ich, prosím, na pocuvamevas@exohosting.sk.

Príjemnú prácu s Exo site Vám praje
EXO HOSTING tím
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 1.  Úvodná stránka Štart

Na úvodnej stránke si môžete vybrať či chcete vytvoriť stránku, blog alebo priamo 
fotogalériu. Pokračujete tlačidlom Ďalej vpravo dole. Postupovať tiež možno pomocou 
hlavného menu nachádzajúceho sa vpravo hore. Predstavuje postupnosť krokov, vďaka 
ktorej je veľmi jednoduché vytvoriť vlastnú webstránku.

1. 1 Hlavné menu

Obsahuje očíslované položky Štart, Dizajn, Strany, Zmeniť a Publikovať.
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 2.  Dizajn

Na tejto stránke si vyberiete šablónu, podľa ktorej si budete vytvárať stránku. Šablóny sú 
pre ľahšiu orientáciu zoskupené do kategórií. Celkovo máte na výber zo stoviek šablón v 
desiatkach kategórií.

V ponuke sú tieto kategórie:

Všetky kategórie
Agriculture
Art and Photography
Beauty
Blog
Blogsite
Business
Cafe and Restaurant
Computer
Dating
Design Studio
Educational

Electronics
Fashion
Flowers
Food and Drink
Games
Gifts
Holiday
Hotel 
Industrial
Interior and Furniture
Jewelry
Media/Entertaiment

Medicine
Moto/Car
Music
Nightclub
Personal
Photogallery
Real estate
Sport 
Telecommunicaton 
Transport
Travel
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2.1 Prvky a vlastnosti šablón

Všetky tieto prvky a vlastnosti majú vplyv na celkový vzhľad stránky, tzn. zobrazujú 
sa na všetkých stránkach a podstránkach vašej prezentácie. Nachádzajú sa vpravo a sú to:

Schéma farieb – farebná kombinácia 
jednotlivých prvkov stránky.

Bannery -   obrázok  umiestnený vpravo hore 
na  stránke.  Je  možné  vložiť  aj  vlastný 
obrázok  pomocou  tlačidiel  Vyhľadať  a 
Upload,  ktoré  ho  umiestni  na  stránku. 
Maximálna veľkosť obrázku je 1024x350 
pixelov.  Ak  sa  pokúsite  nahrať  väčší 
obrázok,  Exo  site  vypíše  upozornenie  a 
nedovolí ho umiestniť na stránku.

Štýl  pre  menu  –  tlačidlá,  ktoré  si 
umiestnite  na  stránku  ako  hlavné  menu budú 
mať jednotný štýl, čo predstavuje ich tvar 
tlačidiel, farebné zladenie a druh odrážok na 
nich.

Logo – jeho umiestenie na stránke závisí od 
konkrétnej šablóny (väčšinou vľavo hore). 
Môžete použiť predvolené, žiadne (Čisté) alebo 
nahrať vlastný obrázok (tlačidlá Vyhľadať a 
Upload).  Maximálna  veľkosť  obrázku  je 
320x320  pixelov.  Ak  sa  pokúsite  nahrať väčší 
obrázok,  Exo  site  vypíše  upozornenie  a 
nedovolí ho umiestniť na stránku.

Info o stránke
Titulka  stránky –  hlavný  nadpis  na 
stránke,  zobrazuje  sa  vedľa  Loga 
a Banneru.
Podtitulka – podnadpis stránky, zobrazuje sa pod Titulkou. 
Správa  päty  stránky –  text  zobrazovaný  dole,  väčšinou  informácie  o  tvorcovi  stránky 
(meno, mail).
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Po nastavení týchto vlastností je možné zvoliť Náhľad:

Ukážku ako stránka bude vyzerať je možné zobraziť po každej zmene a to aj v ďalších 
krokoch. 
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Políčko Hľadať vyhľadáva šablónu podľa ID (číselný názov šablóny v ponuke Exo site).

Dole sa nachádza navigácia pre šablóny. Na stránku môžete umiestniť 11 až 50 šablón. 

Po vybratí vhodnej šablóny a nastavení jej vlastností pokračujete tlačidlom Ďalší.
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 3.  Strany

Na tejto stránke vytvárate štruktúru stránky (prezentácie). Určujete koľko a aké 
podstránky bude mať vaša stránka (prezentácia). Samotné okno je rozdelené na niekoľko 
hlavných oblastí. 

Najskôr  vyberiete  Typ  stránky –  teda,  či 
budete  vytvárať  osobnú,  firemnú alebo  inú 
stránku. Na výber máte zo šiestich  možností. 
Zvolený  typ  stránky  ovplyvňuje  zobrazenie 
štandardných stránok. 

Regionálne a jazykové   nastavenia majú 
vplyv na jazyk štandardných stránok. 
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                                                                                 Štandardné stránky 

zobrazuje stránky podľa zvoleného 
typu stránky. Pomocou tlačidiel:

ich možno zaradiť do vašej stránky. 

Špeciálne strany
rôzne stránky, ktoré možno pridať do 
štruktúry stránok.

 

Štruktúra stránky
tieto stránky bude obsahovať 
vaša stránka (prezentácia). 
Je možné meniť ich 
vzájomné usporiadanie.
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 4.  Zmeniť

Táto stránka slúži na úpravu obsahu celej vašej stránky (prezentácie) vrátane všetkých 
podstránok.
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4.1 Mapa stránok 

Nachádza sa naľavo a slúži na navigáciu vo vašej 
prezentácii. Je zobrazená pomocou stromovej 
štruktúry. 

                                                               

Titulka  stránky – názov položky  vo vašom menu. 
Pozri ďalší obrázok. 
Názov stránky (viditeľné v URL) - názov stránky, 
ktorý je vidno v URL prehliadačoch, v našom prípade 
„page1.php“.
Kľúčové slová stránky – sú dôležité predovšetkým 
pre  optimalizáciu  pre  vyhľadávače  (SEO),  definícia 
kľúčových  slov  sa  robí 
pre každú stránku a každé kľúčové slovo sa oddeľuje 
čiarkou.
Popis stránky – slúži pre popis každej stránky do 
vyhľadávačov. 
                                                                
                                                              

Toto zaškrtávacie políčko musí byť vyznačené, aby sa 
stránka naozaj zobrazila v mape a prezentácii.
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4. 2 Okno na úpravu obsahu

V tomto okne je možné meniť obsah stránok, teda vkladať a upravovať text, obrázky, 
tabuľky. Taktiež sem možno umiestniť moduly. 
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4.2.1 Panely nástrojov

Význam nasledujúcich tlačidiel je zrejmý z obrázkov. Stačí len označiť text a použiť dané 
tlačidlo.

                              - vkladá odkazy na vlastné stránky

 - vkladá a mení odkazy na externé stránky

  - odstraňuje odkazy

 - vkladá a mení kotvu

 - vkladá a mení obrázok

 - vkladá a mení tabuľku

- vkladá vodorovnú čiaru   

   
- vkladá špeciálne znaky

– vkladá zalomenie strany
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Ďalší panel nástrojov slúži na formátovanie textu: 

Formát – predstavuje štýl 
písma:

Písmo – predstavuje 
font písma:

Arial
Comic Sans MS
Courier New
Tahoma
Times New Roman
Verdana

Veľkosť – charakterizuje veľkosť 
písma:

xx-small

x-small
small
medium
large
x-large

xx-large

 - tlačidlo pre zmenu farby textu

           - tlačidlo pre zmenu farby pozadí
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4.2.2 Zmena špeciálnych stránok                                                          

 a) Blog
b) Galéria obrázkov

           c) Externé stránky
d) Kniha návštev
e) Flash úvod
f) Sťahovanie súboru

a) Blog
− súbor článkov umiestňovaných na web. Je možné články pridávať (Pridať nový 

článok), upravovať (Úprava), zoskupovať ich do kategórií (Kategória) a mazať 
(Odstrániť označené).

−
Exosite tiež ponúka možnosť vyhľadávania článkov (Hľadať), či už vo všetkých alebo v 
jednej kategórii. Samozrejmosťou je tiež pridávanie a upravovanie komentárov k článku 
(Zobraziť / Upraviť články). Na karte nastavenia sa dá určiť počet komentárov, ktoré 
sa budú zobrazovať na stránke.
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b) Galéria obrázkov

Vďaka nej možno jednoducho a rýchlo vytvoriť a upravovať galériu ľubovoľných obrázkov, 
ktoré chceme predstaviť na našej webstránke.

Každý obrázok je pomenovaný (Meno) a môže byť zaradený do kategórie (Kategória). 
Taktiež môže mať každý obrázok aj Popis, ktorý sa zobrazí, keď na obrázok prejdete 
myšou.  

Kategória predstavuje zoskupenie obrázkov do skupín.

Nastavenia Galérie obrázkov:

Náhľad – obrázok, ktorý sa zobrazí po kliknutí na obrázok v galérii.
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Rozmery náhľadu sú udávané v pixloch.
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c) Externé stránky

Pridanie odkazov na externé stránky na vaše stránky, vám umožní inzerovať (zobrazovať) 
napr. vašich partnerov či spriatelené weby alebo presmerovať návštevníka niektorej online 
služby alebo informačné zdroje priamo z vašich stránok. 
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d) Kniha návštev

Na stránke kniha návštev budú môcť vaši návštevníci písať poznámky, správy a 
komentáre. Hlavný rozdiel medzi knihou návštev a online fórami je, že vo fórach, sú všetky 
správy zoskupené do vlákien (skupín), alebo tém. V knihe návštev sú všetky správy 
zobrazené v poradí od najnovších.

Pridanie nového príspevku do knihy návštev:

Zmena / Úprava príspevku v knihe návštev:
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Nastavenia knihy návštev:
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e) Flash úvod

Flash intro je animovaná úvodná strana prezentácie vytvorená technológiou Flash, ktorá je 
prezentovaná pred otvorením domovskej stránky. Môžete si vybrať medzi niekoľkými 
návrhmi na intro a vložiť si vlastný text. Flash intro modul je stránkový modul, ktorý 
nevyžaduje žiadne PHP alebo iný programovací jazyk na publikovanie a preto môže byť 
zahrnutý aj do statických stránok. Pre prehranie v prehliadači však vyžaduje prehrávač 
Adobe Flash Player. 

Postup pre jeho vytvorenie aj s ukážkou:
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f) Sťahovanie súboru

Vloží stránku so súborom, ktorý si budú môcť návštevníci Vašich stránok stiahnuť. 
Nastavenie je zrejmé z nasledujúcich obrázkov: 
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4.3 Moduly

  4.3.1 Mapový modul 
 - umožňuje vložiť mapový modul. 

4.3.2 Spätná väzba
 - umožňuje vložiť formulár. 

4.3.3 RSS čítač
 - vkladá RSS (Really Simple Syndication) čítač. 
 RSS  je  forma,  ako  sledovať  najnovšie  články  spravodajského 

charakteru,  ktoré  pribudli  na  stránke  v  inštalovanom  programe,  bez 
potreby návštevy stránky. V prípade, že na stránke pribudne článok,  v 
programe sa zobrazí oznam s nadpisom, krátkym popisom a možnosťou 
načítania celej správy. Zmenší sa tým nielen tok dát v sieti, ale ušetrí sa aj 
čas potrebný na prehľadávanie stránok. 

4.3.4 Skript
 - umožňuje vložiť skript na vaše www.

4.3.4 Site Map
 - umožňuje vložiť site map www stránok.

4.3.6 Hlasovanie
 - umožňuje vložiť anketu s otázkami a možnosťou voľby    odpovedí. 
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4.3.1 Mapový modul 

Pomocou tohto modulu môžete pridávať mapy na svoje stránky s vyznačením miesta – 
napr. vašej kancelárie či obchodu.
Ak chcete pridať mapy na svoje stránky, môžete si vybrať z dvoch služieb: buď voľne 
prístupné Google Maps, alebo si zakúpiť Microsoft MapPoint Web Service. 
Pre nastavenie bezplatnej služby od spoločnosti Google je potrebné si vyžiadať na danom 
odkaze (linke) tzv. API kľúč.

Formulár mapového modulu:

Grafické znázornenie mapového modulu:
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4.3.2 Spätná väzba
Online spätná väzba formuláru vám umožní zhromažďovať stanoviská návštevníkov o 
vašich stránkach. 

     Formulár spätnej väzby:

Vlastnosti – nastaví sa Nadpis formuláru, ktorý sa na ňom bude zobrazovať, E-mail, na 
ktorý sa budú informácie z tohto formuláru odosielať a Subject (predmet) správy. 

Odpoveď – automatická odpoveď, ktorá sa zasiela tomu, kto formulár odoslal. 
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4.3.3 RSS čítač

RSS alebo „Really Simple Syndication“ - umožňuje čitateľom stránok prístup k informáciám 
o novinkách alebo nových článkoch bez nutnosti  návštevy stránok. Návštevník si  môže 
prehliadnuť náhľad posledných noviniek obsahu z vášho webu a bude presmerovaný na 
stránku s novinkami, pokiaľ si bude chcieť prečítať celý obsah. Správy z RSS kanálu sú 
automaticky aktualizované a nevyžadujú žiaden zásah z vašej strany. 

Pokiaľ  si  chcete  vybrať  vlastný  iný  ako  predvolený  kanál,  vyberte  možnosť „Voliteľný 
kanál“.

Pokiaľ chcete vložiť tento modul:

1) Prejdite na krok Zmeniť.
2) V oblasti moduly, kliknite na RSS Reader modul a ikonu držaním ľavého tlačítka myši 
(stlačeného) pretiahnite ikonu na požadované miesto na stránke. 
Ak chcete vložiť modul na začiatok stránky, kliknite na tlačítko názov modulu v oblasti 
modulu. 
3) Kliknite na tlačítko Vlastnosti v záhlaví modulu RSS Reader.
4) Vyberte kanál pre import správy z …
(Keď sa posuniete myšou nad kanál, môžete vidieť kanál URL v poly nižšie.)
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4.3.4 Skript

Pomocou modulu Skript môžete vložiť pripravený fragment kódu pre vaše webové stránky.
Tento modul môžete použiť na pridanie funkčných prvkov do svojich stránok, mimo 
existujúcich modulov. S pomocou týchto prvkov môžete:

- vložiť video a audio súbory z YouTube a ďalších streamovaných médií
- zobrazenie času a dátumu
- zobrazenie pop-up správy
- nastaviť automatické presmerovanie a webové stránky
- nastavenie rôznych vizuálnych efektov: zmena farby pozadia, textové efekty a ďalšie
- zobrazenie informácií o systéme: zoznam dostupných rozšírení PHP, nastavenie serveru, 
a viac

Exo site vám umožní pridať kód do modulu Skript napísaný v týchto programovacích 
jazykoch: PHP, HTML, XHTML a JavaSkrip.   
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4.3.5 Site Map

Site Map modul  umožňuje po kliknutí zobraziť  návštevníkom hierarchický model  vášho 
webu (jeho štruktúru).

Site  Map  si  niektorí  ľudia  ľahko  zamieňajú  za  podobnú  funkciu,  ktorá  na  mnohých 
stránkach  slúži pre SEO. Je to však špeciálny súbor vo formáte .xml, ktorý je uložený na 
vašom serveri spolu s vašimi stránkami. 

Pokiaľ chcete vložiť tento modul:

1) Prejdite na krok Zmeniť.
2) V oblasti Site Map vyberte stránku, kde chcete umiestniť tento modul.
3) V oblasti moduly kliknite na ikonu modulu Site Map a držaním (stlačeného) ľavého 
tlačidla myši pretiahnite ikonu na požadované miesto na stránke.
Ak chcete vložiť modul na začiatok stránky, kliknite dvakrát na názov modulu v oblasti 
modulov. 
4) Ak chcete nastaviť Site Map, kliknite na príkaz Vlastnosti v záhlaví okna modulu. 
5) Vyberte preferované rozloženie: jeden stĺpec alebo dva stĺpce.
6) Vyberte si štýly odrážok pre prvý stupeň a druhý stupeň stránky (samostatne).
Možností sú:

- žiaden
- kruh (  otvorený kruh)○
- disc (● plný kruh)
- štvorec (  plný štvorec)■

7) Kliknite na tlačidlo OK. 
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4.3.6 Hlasovanie

Vytvára anketu pomocou voľby Možnosti. Otvorte si okno s kartami Otázka a Odpovede, 
kde si môžete vytvoriť a naformátovať otázky a jednotlivé odpovede na ne. Pozrite si 
nasledujúce obrázky. 

Otázka:

Odpovede:
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5. Publikovať

Keď už máme stránku vytvorenú, stačí ju len umiestniť na web. 
Pozor, v prípade, že pracujete v demo verzii v poslednom kroku vás Exo site upozorní, že 
stránka je iba trial (dočasná) verzia a nemôže byť úplne publikovaná. 

Celú funkčnosť stránky prezentácie) si môžete otestovať pomocou týchto dvoch odkazov, 
pričom  Exo  site  ponúkne  možnosť  hostingu  na  www.exhosting.sk (konkrétne  na: 
http://www.exohosting.sk/webhosting/) 

Ďalšia možnosť ako si prehliadnuť stránku pred samotným publikovaním je zvoliť 
Náhľad.

Týmto krokom ste úspešne vytvorili vašu web stránku. 
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6. Často kladené otázky - FAQ

Ako sa prihlásim do Exo site?

Prihlasovanie je možné prostredníctvom linku: http://exosite.dnsserver.eu/Admin

Prihlasovacie meno: nazov_vasej_domeny (domena.sk, domena.com, …)
Heslo: ako do Control Panelu (zadávali ste ho do objednávky)

Zabudol som heslo. Ako postupovať?

Na stránke  http://exosite.dnsserver.eu/Admin kliknete na odkaz zabudol som heslo.
Potom zadajte prihlasovacie meno: názov_vašej_domény (domena.sk, domena.com, …)
E-mail: mail, ktorý ste zadali do objednávky.

Existuje prístup k údajom o návštevnosti stránky?

Áno, štatistiky prístupov musíte najskôr zapnúť v časti Stránky/Vaša stránka/Nastavenia 
štatistík. Prezeranie je možné v časti Stránky/Vaša stránka/Štatistiky stránky. Štatistika 
zobrazuje počet kliknutí na danú stránku a počet rôznych hostov (unikátnych IP adries) 
pre jednotlivé dni. 
Druhý prístup k štatistikám je cez adresár /access .

Zmenil som vzhľad prezentácie a nefungujú mi stránky (napríklad biela 
stránka)?

Pri  týchto problémoch choďte  na krok 4.  Zmeniť  v  ľavej  dolnej  časti  stránky nájdete 
tlačidlo „Remove design template“ alebo „Change design template“. Kliknite na stránku, 
ktorá sa vám v náhľade nezobrazuje s danou šablónou. Tato stránka sa  vám opraví do 
šablóny ktorú ste požadovali. Aby sa zmeny prejavili aj na prevádzkovaných stránkach (pre 
návštevníkov) – nezabudnite na ísť na krok 5. Publikovať a „republikovať“ stránky.
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