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Como adiciono um slider no SitioSimple usando a Galeria de
Imagens?
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Outra forma de criar um Slider de fotos no seu SitioSimple e utilizando a ferramenta Galeria de Imagens.

1
Acesse ao painel administrador do SitioSimple utilizando os dados que voce recebeu no mail de
subscricÃ£o do plano.

2
Na secÃ£o de “Elementos Arrastaveis” -> Multimedia”, selecionamos a ferramenta Galeria de
Imagens e a arrastamos a secÃ£o da esquerda que representa a pagina que estamos editando.

3
Se colocarmos o cursor sobre o elemento vamos ver as opcÃµes basicas do mesmo. Neste caso, vemos
que a Galeria possui 6 campos de imagem, quatro por linha.

4
Fazemos clique no “lapis” de edicÃ£o para abrir o elemento e no painel de EdicÃ£o da Galeria de
Imagens achamos a opcÃ£o Tipo de Galeria, que por padrÃ£o tem a galeria Grid.

5
Na lista deslizante selecionamos o tipo Slider e configuramos o numero de slides que desejamos
exibir, o intervalo e a altura do Slider em porcentagem (%) ou em pixeles (px), junto as outras
opcÃµes disponiveis.

6
Enseguida selecionamos o tipo de escala desejada entre encaixar e cubrir, alem do alinhamento da
imagem. Depois, clicamos no botÃ£o “Aceitar”.
Ja podemos ver que a Galeria de Imagens apresenta um Slider.

7
Agora carregaremos uma imagem em cada elemento “Imagem” que foi adicionada aos diferentes
slides. A partir do elemento imagem do Slide 1, entramos ao editor e escolhemos carregar uma
imagem a partir de uma URL ou a partir do nosso computador. Tambem e possivel uma a partir de
Minhas Imagens, onde se exibem todas as imagens carregadas previamente no seu SitioSimple.

Lembre que as imagens devem possuir um tamanho maior ou igual que aquele que desejamos
ver no slider, de forma que as mesmas depois nÃ£o se vejam “pixeladas” .

8
Logo depois, fazemos novamente estes passos nos seguintes slides.

9
Salvamos as alteracÃµes e ja esta pronto o nosso slider de imagens na pagina.

Voce quer adicionar um slider no seu SitioSimple a partir do elemento Slider? Leia este
tutorial

