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Como posso adicionar um slider no meu SitioSimple?
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SitioSimple te permite adicionar sliders as paginas da sua web, para dar mais dinamismo e facilitar a
navegacÃ£o pelo conteudo que voce deseje salientar.

1
Acesse o seu painel de administracÃ£o do SitioSimple utilizando sua URL personalizada e dados de
acesso.

No caso de nÃ£o se lembrar, acesse sua central do cliente a partir deste endereco
http://donweb.com/ingresar.
Agora, faca clique sobre seu plano SitioSimple na pagina de boas vindas. Vai se abrir um lista
deslizante. Clique no botÃ£o “Painel de AdministracÃ£o SitioSimple”.
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Dentro do seu painel de administracÃ£o, para criar um Slider no seu SitioSimple voce deve ir a
edicÃ£o da pagina onde quiser ubica-lo.

Uma vez ali, na secÃ£o de “Elementos Arrastaveis” -> “Estrutura”, escolha a ferramenta de Slider e
arraste ela a secÃ£o da esquerda que representa a pagina que voce esta editando.
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Se voce coloca o cursor sobre o elemento vai ver as opcÃµes basicas do mesmo. Neste caso vemos
que possui 3 slides. Se desejar mais ou menos slides simplesmente deve clicar no “lapis” de edicÃ£o,
para abrir o painel de configuracÃ£o.
As opcÃµes disponiveis sÃ£o: numero de slides, segundos entre cada slide, ocultar automaticamente
os controles para passar de slide e ocultar automaticamente os indicadores.
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Depois de configurar as opcÃµes desejadas voce deve adicionar conteudo em cada slide. Para isto
arraste o elemento desejado ao slide da parte esquerda. Pegando o exemplo de uma imagem, escolha o
elemento “Imagem”, que se encontra na secÃ£o de Multimedia e arraste-o.

5
A partir da secÃ£o “Multimedia” arraste o elemento “Imagem” dentro do Slider. Passando o cursor
sobre a linha de pontos do Slider mude o slide ao numero 2, para repetir o passo anterior e carregar
uma nova imagem. Faca o mesmo procedimento com o slide 3.
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Agora, carregue uma imagem em cada elemento “imagem” que tenha carregado nos diferentes slides.
A partir do elemento imagem do slide 1, ingresse no editor e carregue uma nova imagem a partir de
uma URL ou a partir do seu PC. Tambem voce pode selecionar uma a partir de “Minhas Imagens”,
onde sÃ£o exibidas todas as imagens carregadas anteriormente no seu SitioSimple por voce.
Uma vez selecionada a imagem, voce deve definir o tamanho dela. Aconselhamos que as imagens
possuam um tamanho maior ou igual daquele que voce deseja visualizar no slider, assim as imagens
nÃ£o se visualizarÃ£o “pixeladas”.
Caso nÃ£o se mantenham as proporcÃµes das imagens (utilizando o botÃ£o de “Manter as
proporcÃµes”) aconselhamos utilizar as ferramentas de “Tipo de Escala/recorte”, para arrumar a
imagem e obter um bom resultado sem deformacÃµes.
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Depois repita estes passos nos seguintes slides, tentando respeitar em todas as imagens a mesma
resolucÃ£o de forma que nÃ£o existam saltos entre slides e se visualize corretamente o site.
Por ultimo, salvamos as alteracÃµes e ja temos concluido nosso slider de imagens na pagina.

Voce quer adicionar um slider no seu SitioSimple usando a Galeria de Imagens? Veja este tutorial.

