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Autenticando no Site

 Ao abrir o site Plone, no canto superior direito 
você verá a aba acessar. 

 Clique nela. 
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Autenticando no Site

 Ao clicá-la, abrirá uma janela para que você 
coloque seu login e sua senha.

 Depois de colocar seus dados de acesso clique 
no botão acessar.
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Autenticando no Site

 Ao clicar em acessar, você verá que seu nome 
de usuário aparecerá na aba acesso no canto 
superior direito da tela.



  

Adicionando uma Pasta

 Como e nossos computadores pessoais, é 
interessante organizarmos o nosso conteúdo 
em pastas. 

 Depois de autenticado no site Plone uma barra 
verde de ações surgirá na tela.

 Na barra verde, no canto direito da tela, clique 
em ”Adicionar Item...” e no menu que surgirá, 
clique em ”Pasta”.



  

Adicionando uma Pasta



  

Adicionando uma Pasta

 Após clicar em pasta uma tela com um 
formulário surguirá.

 Preencha os campos necessários e clique em 
”Salvar”.

 Pronto! Sua pasta está criada.



  

Adicionando uma Pasta



  

Adicionando um Arquivo

 Depois de autenticado no Site, vamos adicionar 
um arquivo.

 Na barra verde, clique em ”Adicionar Item...”
 No menu que surgirá clique na opção ”Arquivo”.
 No formulário que surgirá preencha os dados 

necessários e clique em ”Choose File”
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Adicionando um Arquivo

 Ao clicar em ”Choose File”, uma janela se 
abrirá e você poderá navegar nas pastas do 
seu computador para encontrar o arquivo que 
deseja adicionar ao site.

 Depois de escolhido o arquivo clique em 
”Salvar” e o arquivo será carregado para o site.



  

Adicionando um Arquivo



  

Adicionando uma Página

 Para adicionarmos uma página ao nosso site 
plone, devemos ter certeza de estarmos 
logados no site. 

 Da mesma maneira como logamos quando 
adicionamos uma pasta ou um arquivo.

 Depois de nos logar no site, na barra verde que 
aparecerá clicaremos em ”Adicionar Item...” e 
no menu que surgirá a seguir clicaremos em 
”Página ”.



  

Adicionando uma Página



  

Adicionando uma Página

 Ao clicar em Página abrirá um formulário para a 
inclusão da nova página.

 Preencha o formulário com os dados 
necessários e clique em ”Salvar”.

 Para a construção da nova página você poderá 
 utilizar o Kupu, que é um poderoso editor 
HTML e já vem com o Plone. É simples de usar 
 como um editor de textos comum.
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O Editor de HTML Kupu

O que é o Kupu?
Kupu é um editor client-side e de código aberto suportado nos 
navegadores Firefox, Netscape e Internet Explorer.

Funcionalidades:
Kupu é facilmente integrável a uma variedade de sistemas de 
gerenciamento de conteúdo..

Kupu pode ser facilmente customizado e extendido.

Uso de extensivo de CSS, ao invés de HTML, para apresentação 
e layout...



  

O Editor de HTML Kupu

Interface do Kupu
Barra de ferramentas e ícones do Kupu e suas funções



  

O Editor de HTML Kupu

Inserindo imagens com o Kupu 
Uma descrição das opções disponíveis para a 
inserção de imagens com o Kupu.
O editor Kupu permite que você insira imagens 
armazenadas no Plone diretamente no seu 
documento. Para tanto utilize, o botão       da 
barra de ferramentas do Kupu



  

Adicionando Notícias

 Para adicionar notícias ao seu site, basta você 
estar logado no site, e na barra verde clicar em 
”Adicionar Item...”

 No menu que aparecerá, você deverá clicar em 
Notícias.
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Adicionando Notícias

 No formulário que se abre, preencha os 
campos necessários.

 Insira imagens à sua notícia clicando no botão 
”Choose File”, se desejar.

 Ao clicar no botão ”Choose File” você poderá 
escolher o arquivo da imagem que desejar em 
seu computador. 
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Adicionando Notícias



  

Criando um novo Usuário

 Para criar um novo usuário em seu site Plone, 
clique em seu nome, caso você seja o 
administrador do site, um menu do tipo ”drop-
down” surgirá com as opções:

 Painel Pessoal;
 Preferências;
 Configuração do Site e;
 Sair
 Clique em ”Configuração do Site”
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Criando um novo Usuário

 Ao clicar em ”Configuração do Site”, e uma tela 
com opções aparecerá.

 Você deverá clicar em ”Usuários e Grupos”



  

Criando um novo Usuário 



  

Criando um novo Usuário

 Ao clicar em Usuários e Grupos, uma tela para 
adicionar usuários se abrirá.

 Clique em ”Adicionar Novo Usuário”.



  

Criando um novo Usuário



  

Criando um novo Usuário

 Ao clicar em ”Adicionar Novo Usuário”, 
aparecerá um formulário para o cadastro do 
novo usuário.

 Preencha os dados solicitados no formulário e 
clique em ”Registrar”



  

Criando um novo Usuário



  

Editando um Usuário

 O administrador deverá estar autenticado no 
Site e procederá como se fosse criar um novo 
usuário, clicando em ”Configuração do Site” e 
depois em ”Usuários e Grupos”.

 Na tela que se abrirá você verá os usuários já 
criados e as permissões destes usuários.

 Você poderá dar mais permissões ou retirar as 
permissões de usuários nesta tela marcando 
ou desmarcando as ”checkboxes” embaixo de 
cada nível de usuário.
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Editando um Usuário

 Após alterar as permissões do usuário clique 
em ”Aplicar Alterações”.

 Pronto! O usuário tem novas permissões de 
acesso.
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