
Aplikace TRILOBIT 3 – nástroj pro správu www.janske-lazne.cz 

Systém pro správu obsahu (CMS z anglického content management system) je software zajišťující správu 
dokumentů, nejčastěji webového obsahu. V dnešní době se jako CMS zpravidla chápou webové aplikace, někdy 
s případným doplňkovým programovým vybavením u klienta.

Pro CMS se někdy používají i oborově podobné termíny redakční či publikační systém.

Trh s CMS programy je široký, existuje jak řada programů nabízených jako svobodný software, tak i komerčních 
řešení. CMS se člení dle řady kritérií, například rozsahu řešení, použitého vývojového prostředí nebo cílové 
skupiny.

CMS (Content Management System = systém pro správu obsahu) TRILOBIT je administrační nástroj vyvinutý 
firmou DYNWEB pro snadnou správu internetových prezentací. Verze 3. x je postavena na modulovém základě 
a je tedy plně konfigurovatelná. 

Aplikaci je tak možné využít nejen pro správu rozsáhlejších prezentací, ale i pro tvorbu obsahu u těch klientů, 
kteří si chtějí svůj web editovat sami. Je tak dokonale využita největší výhoda Internetu jako média – snadná 
aktualizace publikovaných informací.

Mezi klíčové vlastnosti patří:

• nové moduly lze libovolně přidávat (naprogramujeme Vám modul na klíč přesně podle Vašich představ 
a požadavků) 

• víceuživatelský přístup umožňuje povolit či zakázat přístup do jednotlivých modulů administrace 
(uživatelská jména a hesla)

• pracujete online – svůj web tak můžete spravovat na jakémkoliv operačním systému z libovolného 
místa, kde je dostupný Internet (např. z pracovní cesty, z domova apod.) 

• editace stránek je jednoduchá díky vestavěnému WYSIWYG editoru (je umožněna i editace v režimu 
(X)HTML pro pokročilé uživatele) 

• přehledné uživatelské rozhraní s možností nápovědy 

V závěru července 2008 provedla firma DYNWEB upgrade nástroje Trilobit na verzi 3.1.0. 
Jedná se především o drobná vylepšení, která mají za cíl práci s Trilobitem zpříjemnit příp. přidat nové funkce a 
odstranit drobné nedostatky, na které mimo jiné upozorňovali i správci v rámci pravidelné správy webu města 
Janské Lázně.

http://www.janske-lazne.cz/


Popis veškerých změn ve verzi 3.1.0. je uveden níže:

OBECNÉ

• session s přihlášením se automaticky obnovuje, tudíž by nemělo docházet k samovolnému odhlašování
• pokud je položka uložena omylem s prázdným názvem, bude automaticky doplněn název "-noname-"

GALERIE MÉDIÍ

• položky v albu lze přesouvat myší do požadovaného pořadí
•  vylepšen krok přidávání položky do alba
• alba v galerii se řadí podle názvu
• posuvník v administraci ovlivňuje velikost náhledů na stránkách (nejen v administraci)
• pokud je položka v albu s koncovkou FLV (flash video) nebo MP3, na stránkách se otvírají v přehrávači

SPRÁVA STRÁNEK

• nová sekce Nastavení, kde lze editovat jazykové mutace a obsah postranních sloupců stránek (postranní 
sloupce se zobrazují na stránkách pouze tehdy, jsou-li stránky pro tuto funkci navrženy)

• pokud stránka nemá žádný obsah a dále se větví, bude jí do obsahu automaticky generován rozcestník 
na její podstránky

• úvodní stránka je vždy první stránka ve struktuře, zrušena úvodní stránka v systémových stránkách
• možnost editace názvu v URL u každé stránky
• možnost stránky, které jsou přístupné pod heslem, dále zamykat jen pro určité uživatelské skupiny
• možnost stránku přesměrovat na zadanou adresu (URL)



ZPRÁVY

• odkaz do detailu je nyní i na obrázku a nadpisu zprávy
• v administraci byla přidána funkce Koš. Po smazání skupiny zpráv, se zprávy přesouvají do koše. 

Jednotlivá smazaná zpráva se přesouvá také do koše
• funkce vyhledávání
• pokud je v příloze soubor FLV nebo MP3, otevírá se v přehrávači
• v editaci zprávy funkce vytvoření kopie zprávy
• možnost napojit skupinu uživatelů na e-mailový odběr nových zpráv dané skupiny
• možnost vypsání všech RSS kanálů na stránkách
• na detail zprávy lze napojit album z modulu galerie médií

ČLÁNKY
• v administraci byla přidána funkce Koš. Po smazání skupiny článků, se články přesouvají do koše. 

Jednotlivý smazaný článek se přesouvá také do koše

UŽIVATELÉ

• při přidávání uživatele vylepšena kontrola hlídání stejných uživatelských jmen
• možnost na stránky přidat editaci uživatelského účtu. Vhodné, pokud stránky obsahují zónu přístupnou 

pod heslem

SKRIPTY

• nový modul, umožňuje vkládat uživatelsky definované skripty, vhodné na menší aplikace, které 
nevyžadují vytvoření nového modulu

• modul nemá administraci, pouze se napojuje jako objekt ve Správě stránek - "Vlastní skripty"

SOUBORY
• nový modul, umožňuje vypsat soubory v daném adresáři. Soubor vypisuje pouze soubory nikoliv 

adresáře, neslouží tedy k vytvoření procházení adresářové struktury
• vhodné k rychlému vytvoření download sekce například dokumentů uložených v jednom adresáři
• modul nemá administraci, pouze se napojuje jako objekt ve Správě stránek - "Soubory"

ANKETY

• jedna se o změny ovládání v rámci nove funkce "Správa stránek" > "Nastaveni" > "Nastaveni layoutu", 
proto je nutné nové ankety připojovat na své konkrétní pozice na stránce

• postup připojování je obdobný s připojováním objektu do obsahu stránky
• nově můžete tedy mít anketu například vlevo pod navigaci, případně proloženou nějakým jiným prvkem
• zde je možné ovlivnit kompletně obsah levého a pravého sloupce stránek
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