Ziua 2: - Panoul de administrare
Wordpress-ul ne ofera si un panou de administrare, unde se pot edita cu usurinta
posturile si paginile, create categorii si meniuri, activare pluginuri. Panoul de
administrare se poate accesa pe adresa http://siteulmeu.ro/wp-admin/ . Aici vei
introduce utilizatorul si parola si vei avea acces la “totul”. Se pot crea utilizatori cu
diferite drepturi, de exemplu un cont de editor pentru a crea articole noi pe site. Voi
prezenta pe scurt meniurile din panou de administare.
1. Dashboard:
Apare o statistica despre numarul de posturi, comentarii si pagini din site.
2. Posts
La meniul Post se poate adauga posturi, lista toate posturile publicate. Exista
posibilitatea de a crea categorii noi, astfel fiecare post se poate asocia pentru una
sau mai multe categorii. Inca ceva, se pot crea si taguri, aceasta optiune este utila
pentru a crea posturi relationale. Se pot seta daca doresti sau nu comentarii pentru
post.
3.Media
Pentru a incarca poze, imagini sau alte documente atunci asta se va face la meniul
Media.
4. Pages
Paginile sunt foarte asemanatoare cu posturi, este foarte utila pentru a crea o
pagina de contact sau una de prezentare. Se pot seta daca doresti sau nu
comentarii pentru pagina.
5. Comments
Sunt disponibile setarile pentru comentarii. De exemplu se poate dezactiva / sterge
un comentariu sau un comentariu dezactivat se poate activa inapoi.
6. Appearance
Aici configurezi front-endul siteului, vei decide cum sa arate si ce sa contina. La
Themes poti selecta tema dorita, la Widgets modulele ce sa contina siteul, la
Menus meniul din site, poti asocia pagini si categorii la un meniu si bineinteles poti
sa ai mai multe meniuri in site, la Background setari de fundal, la Header poti
configura antetul siteului si ultima optiune la Editor poti sa modifici atat fisierele de
css cat si cele de php .
7. Plugins

Poti sa descarci pluginuri utile pentru siteul tau, aici ai opitunea de a activa/
dezactiva / sterge sau doar a seta pluginul dorit. Cele mai populare pluginuri sunt :
ALL IN ONE SEO PACK ( pentru optimizare motoare de cautare ) si NEXTGEN
( galerie foto pentru WP ).
8. Users
Administrarea utilizatorilor a devenit din ce in ce mai simpla. Ai multe optiuni utile si
foarte usor de folosit.
9. Settings
LA Settings vei configura datele pentru siteul tau, oricum siteul este configurat
automat la instalarea WordPressului.
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