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Navodila za uporabo HTML urejevalnika 

ePrvak 

(Verzija 1.0) 
 

 

V priročniku ne najdete odgovora na vaše vprašanje? Kontaktirate našo pomoč uporabnikom: 

 

Jan Janžekovič   

e: jan@eprvak.si   

m: 070 555 983 

Priporočamo uporabo brskalnika Google Chrome, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj  

mailto:jan@eprvak.si
https://www.google.si/chrome/browser/desktop/index.html
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1. Priprava email kampanje 

Izbira predloge 

 

V levem meniju kliknete »Email kampanje« in »Ustvari kampanjo«. 

 

  

Zadeva in uvoz lastne predloge 

 
 
Če želite imeti lastno predlogo na seznamu prilog, kliknite levo spodaj na »Predloge« »Ustvari predlogo po 

meri«. Nato vpišete ime predloge, kliknete naprej in jo uvozite v skladu z zgornjimi navodili. 

 

Svetujemo, da kot obliko email kampanje 

izberete HTML in Text. 

Če  pa boste pošiljali samo tekstualno 

verzijo emaila (brez slik in z izpisanimi 

povezavami), potem izberete Text verzijo. 

Izmed predlog, ki so na voljo, lahko 

izberete tisto, ki vam ustreza. 

 

Če pa ste sami pripravili predlogo, 

potem tukaj izberite »Ni predloge« 

in jo boste kasneje uvozili. 

Ime kampanje je za vašo lastno 

evidenco in ne bo vidno uporabnikom. 

Email zadeva: prejemniku se bo 

prikazala kot zadeva prejetega 

emaila. 

Zadevo lahko tudi personalizirate.  

Npr. Spoštovani, %%Ime%% 

%%Priimek%%, bi šli na morje z 

nami?  

Naloži datoteko z mojega 

računalnika, če imate predlogo na 

računalniku, jo tukaj lahko uvozite. 
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Urejanje kampanje v ePrvak HTML urejevalniku 

 

 

 

 

 

  

Ko kopirate besedilo, ga kopirajte s pritiskom na tipkovnici CTRL + C in potem prilepite z CTRL + V.  Če 

kopirate besedilo iz Word ali PDF datoteke, svetujemo, da besedilo vmes prilepite v beležnico, da izgubi 

oblikovanje, ali pa ga tukaj prilepite z gumbom »Lepljenje kot txt«. 

 

 

 

 

 

 

Družina pisav: Določite pisavo. 

Urejanje kode: S klikom na 

gumb < > se vam prikaže HTML 

koda vaše email kampanje, ki jo 

lahko skopirate in prenesete v 

zmogljivejši zunanji HTML 

urejevalnik Dreamweaver ali 

FrontPage. Tam kodo uredite, 

popravite in jo nato prilepite 

nazaj v to okno. 

 Predogled sporočila: Tako 

hitro pogledate, kako bo 

videti sporočilo, ko bo 

poslano.  

Spreminjanje velikosti okna. Kliknite na desni 

spodnji rob urejevalnika in ga lahko povečate 

na želeno velikost za bolj udobno delo. 

Vstavljanje povezave na raziskavo. S tem 

gumbom lahko v email vstavite povezavo na 

spletno anketo, ki ste jo predhodno kreirali na 

zavihku raziskave. 

Velikost pisave: Izberete 

velikost pisave. 

Vstavljanje dinamičnih 

vsebin, ki jih prej 

predpripravite v 

meniju dinamične 

vsebine. Da se npr. 

moškim izpiše 

»spoštovani« in 

ženskam 

»spoštovana«. 

Povezava za odjavo: Tukaj vstavite 

povezavo za odjavo od vaših emailov 

Vstavljanje uporabniškega polja: Tukaj 

vstavite uporabniško polje za 

personalizacijo sporočil. Npr.  Janez 

Novak 

Slike: Tukaj vstavite, spremenite ali 

obdelate sliko. 

Povezave: Tukaj 

vstavite ali zamenjate  

hiper  povezavo (link). 
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Vstavljanje hiperpovezav 

Označite element (besedilo ali sliko), na katero želite dodati povezavo, in v orodni vrstici kliknete na . 

 

 

Če želimo povezavo odstraniti, označimo besedilo oz. sliko s povezavo in kliknemo na   v orodni vrstici.   

Vstavljanje slik 

 

 

 

 

 

 

 

1. Povezava: vstavite povezavo 

npr.  http://www.potnik.si  

 

Naslov: se prikaže, ko gremo v 

kampanji z miško čez besedilo oz. 

sliko s povezavo (ALT text). 

Cilji: lahko izberemo »Novo 

okno«,  če želimo, da se ob kliku 

na besedilo oz. sliko s povezavo 

stran odpre v novem oknu. 

Vstavljanje tipske povezave: 

izberete eno od tipskih povezav: 

odjava, spletna različica in arhiv 

kampanj. 

2. Izberi sliko: kliknete in izberete ali 

naložite sliko v urejevalniku slik, kjer tudi 

vidite slike (urjene po mapah), ki ste jih 

naložili v preteklosti. 

1. Izberete mesto v vaši kampanji, kjer želite vstaviti sliko (ali izberete že obstoječo sliko v predlogi, ki jo nameravate 

zamenjati), v orodni vrstici HTML urejevalnika kliknete na gumb. 

 

http://www.potnik.si/
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POVLECI SPUSTI (drag&drop) je lažji način nalaganja slik. Zmanjšajte okno brskalnika in povlecite več slik na- 

enkrat iz vašega namizja ali »Windows raziskovalca«. 

 

Baza slik: vse slike uporabnika 

 

Slike kampanje: so slike, ki so vključene v to 

kampanjo. Slike se kopirajo iz baze slik, ko 

kampanjo shranite. Če kampanjo kopiramo, se 

skopirajo tudi te slike in nastavijo nove poti. 

Ko kampanjo shranimo, se iz glavne "Baza slik" 

prenesejo le tiste slike, ki nastopajo v določeni 

kampanji. 

Priporočilo: Če želimo ohraniti originalne slike 

v bazi slik in želimo spreminjati slike v 

kampanji, delamo to v mapi "Slike kampanje". 

Opomba: Vsaka kampanja ima v mapi "Slike 

kampanje" svoj nabor slik, tako da se ne more 

pomešati z drugo kampanjo. Če tu kako sliko 

zbrišemo, to ne vpliva na nobeno drugo 

kampanjo. 

Ustvari: Ustvarite lahko 

novo mapo, kamor boste 

shranjevali fotografije. 

Mape niso obvezne, so pa 

priporočljive, da imate 

slike bolj pregledno 

urejene. 

3. Naloži: Naložite lahko 

fotografijo iz svojega 

računalnika. ! Slike, ki so 

večje od 600 x 600 pik, 

nujno zmanjšajte v 

urejevalniku. 

 

Urejanje določene fotografije v bazi: Označimo s kljukico 

fotografijo in kliknemo »Uredi« ter na spustnem seznamu 

izberemo »Uredi«. 

Tukaj imamo možnosti zmanjševanja velikosti, obrezovanja, 

zrcaljenja, vrtenja in različnih filtrov.  

 

 

4. Kliknite na sliko, da jo izberete.  

 

5. Nato potrdite vnos slike v HTML 

urejevalnik s klikom na gumb »V redu«. 
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Urejanje slik in zmanjševanje velikosti slik 

Označite sliko, ki jo želite urediti, da pomodri, in v orodni vrstici kliknete na  

  

  

Pot: tukaj vam prikazuje pot, kje 

na strežniku  se uporablja. 

fotografija nahaja. 

Opis slike: tukaj vpišete opis, ki je le za lastno 

evidenco (NE uporabljamo šumnikov). 

POMEBNO! Dimenzij slik nikoli NE 

spreminjajte tukaj, ker slike s tem fizično 

ne zmanjšate in je zato lahko e-mail 

prevelik. Raje kliknite »Uredi« in tam v 

urejevalniku slik spremenite velikost sliki. 

1. Uredi sliko: kliknemo in odpre 

nam novo okno za urejanje. 

V primeru, da potrebujemo sliko iz določene 

kampanje v drugi kampanji in te slike ni v "Baza slik", 

jo kopiramo v "Baza slik" in v drugi kampanji 

uporabimo iz "Baza slik". Kliknemo z desnim miškinim 

gumbom na sliko in izberemo "Kopiraj". Potem 

kliknemo in vstopimo v "Baza slik" ter kliknemo 

"Prilepi". Zdaj že lahko v drugi kampanji izberemo to 

sliko iz "Baza slik". 
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Novo! Urejevalnik slik  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Personalizacija, vstavljanje dinamičnih podatkov in posebnih povezav 

 
Če želite personalizirati vaša sporočila, lahko kjerkoli v besedilu vstavite sklic na uporabniško polje oz. nek 
podatek o uporabniku na način, da napišete %%Ime uporabniškega polja%%. Npr. Spoštovani, %%Ime%% 
%%Priimek%%! Če uporabnik katerega podatka nima, se pač ne izpiše.  
 
Personalizirate lahko tudi zadevo sporočila, tako da vanjo vpišete npr. %%Ime%%, kdaj greste na počitnice? 
 
Uporabniških polj vam ni treba znati na pamet, saj lahko po spodnjem postopku iz menija izberete sklic na 
%%Ime%%, uporabniško polje. 
 

Tukaj imamo veliko možnosti za obdelovanje slik, kot so 

zrcaljenje, vrtenje in različni umetniški filtri.  

Če smo zadovoljni s spremembo, le-to potrdimo s »Potrdi« in 

nato »Shrani«. Možnost imamo izbrati novo ime slike, v tem 

primeru bo originalna fotografija še vedno obstajala, lahko pa 

ohranimo isto ime, v tem primeru pa spremenimo (prepišemo) 

originalno fotografijo. 

Opomba: Če tukaj izberemo »Uredi sliko«, se bodo spremembe 

shranile na originalni uporabljeni prikazni sliki. 

2. Spremenite velikost sliki. 

 

3. Vtipkajte želeno dimenzijo slik v pixlih in kliknite »Potrdi« 

ter nato »Shrani«. Vedno imejte kljukico, ki fiksira razmerje 

stranic pri sliki. Slike, večje od 600 x 600 pix, ne sodijo v e-mail.  

 

Obrezovanje slik. Če želite drugačen izrez slike, spremenite 

okvirček in kliknite »Potrdi« ter nato »Shrani«. 
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Predlog: Ko vstavljate sklic na določeno povezavo, za lepši izpis (povezava na besedi) ta sklic vstavite v oknu 

za vstavljanje povezave kot povezavo. Npr. Za spletno različico emaila kliknite tukaj.  

 

  

Vstavljanje uporabniškega polja oz. dinamične vsebine. Pod 

urejevalnikom email kampanje kliknite na gumb »Dinamična 

vsebina« in »Vstavi uporabniško polje«, nato kliknete na vaš 

kontaktni seznam in izberete želeno polje, ki ga želite 

prikazovati v email sporočilu. 

Povezava na spletno verzijo emaila: V email sporočilo 

lahko vstavite povezavo, ta uporabniku v brskalniku 

prikaže vašo email kampanjo, ki jo nato lažje prebira.  

Primer: Če se vam sporočilo prikazuje nepravilno, 

kliknite na %%webversion%%, da se vam prikaže v 

vašem brskalniku. 

Povezava na arhiv kampanj: Tukaj lahko dodate 

povezavo na arhiv vseh aktivnih email kampanj, ki ste jih 

poslali temu kontaktnemu seznamu. Tako bodo 

uporabniki dobili povezavo, na kateri si bodo lahko 

pogledali vse pretekle aktivne kampanje. 
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Nastavitve email kampanje 

 

 

 

 
POMEMBNO: Kampanjo med delom večkrat shranite, da ne izgubite, kar ste že naredili, če pride do motenj v 

internetni povezavi. 

Priloge sporočila: Ne priporoča se pošiljanja 

masovnih sporočil s prilogami, ker s tem ogrožate 

dostavljivost.  

Aktivacija: Kampanja mora biti aktivna, če jo 

hočete poslati. 

Arhiviranje: Če imate izbrano arhiviranje 

kampanje, se bo le-ta pojavila v RSS feedu (arhivu 

vaših kampanj), do katerega lahko daste dostop 

vašim uporabnikom. 

Predogled: Predogled kampanje si lahko pošljete 

na svoj email, ki ga vnesete tukaj. V tem 

predogledu pa ni prikazana personalizacija. Če 

želite preveriti tudi to, je najbolje, da si kampanjo 

pošljete na testni kontaktni seznam. 


