Tutorial w zakresie umieszczania reklam
Dostęp do modułu reklam jest mozliwy z menu użytkownika po kliknięciu na ikonkę avatara.
Po wybraniu pozycji ‘Reklamy’ z wspomnianego menu mamy dostęp do listy reklam w całym

serwisie.
Dostępna jest prosta wyszukiwarka po głównych cechach reklamy:
- grupie – obiekt posiadający zbiór reklam. Celem nadawania reklamie grupy jest jej późniejsze
wyświetlanie w określonym miejscu serwisu. Część reklam może być wyświetlana na liście
walorów regionu, inne mogą być w szczegółach wydarzenia.
- tytuł – nazwa reklamy,
- powiat – podstrony powiatu, na którym maja wyświetlać się reklamy,
- aktywność– czy reklama ma się wyświetlać, jest niedostępna czasowo lub stale.
Na liście dodatkowo widoczny jest obraz reklamy oraz ilość wyświetleń i kliknięć na reklamę przez
użytkowników.
Każda reklama jest edytowalna.

Na screenie widzimy obraz reklamy, pod nim przypisaną jej grupę.
W środkowej kolumnie:
- tytuł,
- opis - podjęliśmy próbę dopasowania reklamy do otaczającego kontekstu.
Co to oznacza? Lepsze dopasowanie do treści strony. Jeżeli ktoś szuka w wyszukiwarce pikniku
motorowego, przegląda treść takiego wydarzenia to w miejscach pojawiania się reklam spróbujemy
wyświetlić te, które mają „coś” wspólnego z piknikiem motorowym. Dopasowanie treści odbywa
się przy użyciu wyszukiwania Apache Solr.
- link przekierowania – link do którego zostanie przeniesiony użytkownik po kliknięciu w reklamę,
- początek i koniec wyświetlania – przedział czasowy, w którym reklama będzie wyświetlana.
Pola opcjonalne, wypełniane w zależności od potrzeb prezentacji reklamy. Reklama może być
wyświetlana w podanym zakresie czasowym, lub np. od podanej daty.
- innym warunkiem wyświetlenia reklamy jest aktywność, włączana i wyłączana przez
zarządzającego,
- maksymalna ilość wyświetleń, maksymalna ilość kliknięć – wartości ustawione przez
użytkownika, po przekroczeniu których reklama automatycznie wypada z puli wyświetlanych
reklam
W prawym dolnym rogu znajdują się podstawowe statystyki, które są aktualizowane co określony
czas.

Klikając w zielony przycisk na liście reklam możemy dodać nową reklamę.

Jest to dokładnie taki sam formularz jak przy edycji, nie zawiera jedynie statystyk.
Tak zdefiniowane reklamy mogą być serwowane w różnych miejscach serwisu. Wstępnie
zdefiniowano:
- listę walorów:

- listę wyników wyszukiwania:

- szczegóły wydarzenia:

- katalog instytucji

i kilka innych.
Dodanie reklamy do treści strony odbywa się w bardzo prosty sposób poprzez wstawienie
odpowiednich znaczników na stronie. Jeśli została zdefiniowana jakaś reklama z wybranej grupy to
automatycznie uaktywni się w treści strony. Jeśli takiej reklamy nie ma, to miejsce na reklamę
pozostaje nieaktywne i puste.

