1

תוכן העניינים

דברי פתיחה
פתח דבר 3 .........................................................................
על קצה המזלג 4 .................................................... MyCMS -

שימוש במערכת
התחברות למערכת 6 ............................................................
עדכון תכנים קבועים באתר 7 ..................................................
ניהול הרשאות לממשק 7 .......................................................
מנהל קבצים 8 .....................................................................
סטטיסטיקות 9 .....................................................................
ניהול פניות מהאתר 01 ...........................................................
ניהול תפריט 00 .....................................................................
ניהול דפים 01 .......................................................................
04 .................................................................................RSS

טיפים שימושיים
קצת על קידום אתרים 01 ........................................................
מספר טיפים לכתיבת מאמרים 06 .............................................

2

פתח דבר

ראשית תודה על שבחרתם ,ThinkSmart

החזון שלנו לבנות אתרים מודרניים ,דינמיים ועדכניים ,כדי שיוכלו לעמוד במטרות
שלשמם הוקמו.

לכן פיתחנו את המערכת הדינאמית לניהול תוכן –  .MyCMSהמערכת הזו בשונה
ממערכות אחרות ,פותחה לאחר חקר מעמיק למה שעושה את ההבדל בין אתר
מצליח לאתר לא מועיל.







הבנו את הדרישה לעדכון האתר ללא תלות בחברת בניית האתרים.
הבנו את הדרישה לממשק ניהול פשוט ונוח שיהיה קל לשימוש גם למי
שפחות מבין במחשבים.
הבנו שאתר שלא מופיע במנוע החיפוש לא מועיל.
הבנו את הדרישה לניהול הפניות דרך האתר.
הבנו את הדרישה לצפייה בסטטיסטיקות של האתר.
הבנו את הדרישה לייעול ההתמצאות באתר והצורך במנוע חיפוש פנימי.

כל המסקנות הובילו למערכת ניהול פשוטה לשימוש ,ללא תקלות ועם מספר כלים
לעודד את מנועי החיפוש לקדם את האתר.

במדריך זה יוסבר על אופן השימוש במערכת .כמו כן ,ניתן להיכנס לאתר הבית של
המערכת לקבלת מדריכי וידאו המסבירים על השימוש במערכת ,בכתובת
.www.mycms.co.il

אז שיהיה המון בהצלחה!
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על קצה המזלג MyCMS -

אחת הבעיות העולות בפני בעל אתר הינה ,איך לנהל את האתר ,להוסיף ולעדכן
תכנים .לשם כך פותחה המערכת החכמה  ,MyCMSהמערכת הינה רבת יכולות
ועם ביצועים מעולים שבאמצעותה האתר יכול להתקדם במהירות ובקלות במנועי
החיפוש.
מערכת  MyCMSחוסכת את הכסף והתלות בתוכניתן ,שיזין ויעדכן תכנים ,מונעת
כאב ראש בלהבין ממשק ניהול מסורבל ,יוצרת את ההצלחה שלך תוך כדי עמידה
בתקנים המחמירים ביותר של מנועי החיפוש לרבות גוגל.

להלן היכולות של המערכת ניהול תוכן:
















יצירת תפריט דינאמי ומתקדם לאתר
יצירת דפים במספר תבניות שונות ללא הגבלה
סיווג דפים/מאמרים לפי כותב המאמר (מתאים לבלוגים)
מנוע חיפוש פנימי לחיפוש בתוך הדפים
יצירת כתובת נוחה למבקר באתר ולמנועי חיפוש
ניהול הפניות שהתקבלו מהאתר
ניהול RSS
בלוגים (שליחת תגובות)
ניהול הרשאות גישה לפאנל ניהול
צפייה בסטטיסטיקות על האתר
ניהול חנות וירטואלית
יצירת גלריית תמונות
ניהול קבוצות מידע בהתאמה אישית
מערכת הרשמה לאתר
ניוזליטר
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יחד עם זאת ,ממשק ניהול האתר בנוי כדי לקדם את האתר שלכם ,בצורה הקלה ביותר:









יצירת תיאור לעמוד למנועי חיפוש
יצירת מילות מפתח לעמוד למנועי חיפוש
יצירת כתובת לדף מותאמת אישית
בחירת תדירות עדכון לכל דף ,לנוחות מרבית למנועי חיפוש
אפשרות לבחירת דירוג חשיבות כל דף או לתת למערכת לבחור ע"י עומק הדף
באתר
הוספת תיאור לכל תמונה באתר (כדי שמנועי החיפוש יוכלו לדעת מה יש
בתמונה)
הפניות  301בצורה אוטומטית (חשוב מאוד למנועי חיפוש)
יצירת  Site mapלמנועי חיפוש בצורה אוטומטית

המערכת הינה גמישה וניתן לשדרג אותה לכל שימוש המתבקש.
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התחברות למערכת

להתחברות למערכת יש להיכנס לכתובת האתר שלכם כולל  /adminלדוגמא:

הכתובת של האתר שלכם

לאחר מכן תתבקשו להזין שם משתמש
וסיסמא.
שימו לב שבמסגרת האבטחה אם תזינו
מעל חמש פעמים שם משתמש וסיסמא
שגויה באותו היום ,המחשב ינעל עד
למחרת ,זאת על מנת למנוע ניסיונות
חדירה למערכת.
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תפריט

לאחר שהתחברתם למערכת תוכלו לראות בצד ימין תפריט

מה בתפריט
" .1ראשי"  -תתי תפריט:
"עדכון תכנים קבועים באתר"
ו" -התנתקות"
בלחיצה על "עדכון תכנים קבועים באתר" יופיעו האפשרויות של התכנים הקבועים
הניתנים לעריכה ,ראה פירוט על התכנים הקבועים בהמשך המדריך.

" .2ניהול הרשאות לממשק"  -תתי
תפריט:
"ניהול הרשאות קיימות"
ו" -הוספת הרשאה"
בלחיצה על ניהול הרשאות קיימות יופיע כל מי שיש לו הרשאה למערכת

כ

כדי לשנות סיסמא או לערוך פרטים לבעל הרשאה ספציפי יש להקיש עליו.
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בלחיצה על "הוספת הרשאה" יופיע טופס שיש למלא (חובה להזין שם משתמש
וסיסמא)
אפשרויות גישה:
א" .בלי אפשרות לנהל הרשאות" :הרשאה זו מקנה למשתמש גישה מלאה
במערכת למעט ניהול הרשאות (הוספה ועדכון הרשאה).
ב" .עם אפשרות לנהל הרשאות" :הרשאה זו מקנה למשתמש גישה מלאה כולל
ניהול הרשאות.
" .3מנהל קבצים"  -בלחיצה עליו יופיע חלון ובו הלשוניות הבאות:
א .לשונית" -קבצים קיימים"  -ניתן לבחור את סוג הקובץ ,מאיזו תיקייה ואיזה
קובץ ,בעת לחיצה על קובץ תופיע תצוגה מקדימה עם הכתובת האינטרנטית
המדויקת של הקובץ ואפשרות למחוק את הקובץ
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ב .לשונית" -העלאה מהמחשב"  -יש לבחור את סוג קובץ אותו רוצים להעלות
לאתר ,לאחר מכן בוחרים את הקובץ ומיד תופיע תצוגה מקדימה והשם של
הקובץ (חובה ששם הקובץ יהיה באנגלית) קיימת אפשרות לבחור לאיזו
תיקייה רוצים להעלות או לתיקייה חדשה

" .4סטטיסטיקות"  -יוצגו דוחות
סטטיסטים של האתר :ניתוח לפי
שעות ,לפי ימים ולפי חודשים.
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" .5ניהול פניות מהאתר"  -יוצגו כל הפניות מהאתר ,ניתן לראות את השם ,תאריך,
מייל ,פלאפון ,האם ההודעה נקראה ,והאם סומנה שטופלה

בלחיצה על פנייה ספציפית אוטומטית ההודעה תסומן כנקראה ויופיעו כל הפרטים
כולל ההודעה ואפשרות לשנות סטטוס לטופל או להחזיר ללא טופל ואפשרות
למחוק את ההודעה
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" .6ניהול תפריט"  -בעזרת הכלים בניהול תפריט ניתנת שליטה מלאה בתפריט
האתר
תתי תפריט" :הוספת קטגוריה חדשה" ו" -ניהול קטגוריות קיימות" :
א" .הוספת קטגוריה חדשה"  -יש לבחור שם לקטגוריה ,ניתן לבחור אם אתה
רוצה אותה תחת קטגוריה אחרת וניתן לבחור לאן יקושר בלחיצה על
הקטגוריה
אופציות קישורים:





"ללא קישור"
"לדף הקיים במערכת"  -ניתן
לבחור מהרשימה לאיזה דף
מבין הדפים הקיימים במערכת
"לכתובת  - "URLלהזין כתובת
מלאה לדוגמא
""http://www.google.co.il

ב" .ניהול קטגוריות קיימות"  -יופיעו כל הקטגוריות ,ניתן לשנות עת סדר
הופעתם ע"י לחיצה על החצים ,לערוך אותם או למחוק אותם
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" .7ניהול דפים"  -תתי תפריט" :הוספת דף חדש"
ו" -ניהול דפים קיימים"
א" .הוספת דף חדש"  -בלחיצה יופיע חלון ובו
תצטרכו לבחור את העיצוב המתאים ,בלחיצה
על "בחר" תעברו לדף שבו צריך להזין את כל
התכנים של הדף

התכנים הקבועים שיש להזין בכל הדפים
כללים על הדף


"שם הדף"  -שם הדף זה חלק מהכתובת של הדף ,מומלץ להכניס מילים
הקשורות לעסק שלכם (לצורך קידום האתר)
לדוגמא{.html :פה יופיע שם הדף}www.thinksmart.co.il/
הערה חשובה :אסור שיהיו רווחים אפשר במקום רווח לעשות " " -
או " _ " ,לדוגמא" :בניית_אתרים"

הערה חשובה :כדי להגדיר את דף הבית שם הדף צריך להיות ""index



"כותרת הדף"  -מה שיופיע בלשונית של הדף ובמנועי חיפוש (תוצג
בהמשך תמונה שתבהיר איפה היא מוצגת במנועי החיפוש)

כותרת הדף
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שם
הדף



"תחת איזו קטגוריה" – על מנת שהמערכת תדע לאיזה קטגוריה הדף
משויך יש לסווג אותו ,כך שהקטגוריה הספציפית בתפריט תסומן בדף
הרלוונטי ,כפי שניתן לראות בתמונה הקטגוריה "מה אתם מקבלים"
מסומנת כי סיווגו את הדף לקטגוריה זו
הערה חשובה הסיווג לא משפיע על הקישור בלחיצה עליו בתפריט ,כדי
ליצור קישור יש להיכנס ל"-ניהול תפריט" עיין סעיף .7

מידע לצורך קידום האתר  -המידע בעיקר לגוגל





"תדירות עדכון הדף"  -לא קריטי ניתן להשאיר על "כל חודש"
"דירוג חשיבות הדף"  -מומלץ להשאיר על תן למערכת לבחור
"מילות מפתח"  -אומרים שגוגל פחות מיחסים לזה חשיבות אך זה בגדר לא
מזיק ,יש להפריד מילות מפתח ע"י פסיק ,אין להזין גרשיים
"תיאור הדף"  -זה החלק שרואים בתוצאות החיפוש (גוגל מיחסת חשיבות
רבה לתיאור הדף)
כותרת
תיאור הדף

הדף

תוכן הדף
"כותרת ראשית"  -מופיעה בתוך התוצאות החיפוש הפנימיות שיש באתר ובחלק
מהעיצובים בתור כותרת ראשית

כותרת ראשית
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ב" .ניהול דפים קיימים"  -יופיעו כל הדפים ,ניתן לשנות הסדר שלהם ע"י לחיצה
על החצים או לערוך אותם או למחוק אותם

 - "RSS" .8תתי תפריט" :מידע כללי" ו RSS" -מותאם אישית"
א" .מידע כללי"  -הסבר על ארבע ערוצי ה RSSהקימים
ב RSS" .מותאם אישית"  -הזנת רשומות RSS
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קצת על קידום אתרים

כל מי שנכנס לאתר ,מגיע אליו בד"כ:
 .1דרך קישור (ממנוע חיפוש או אינדקס אתרים.)...
 .2דרך כתובת האתר שהייתה ידועה לו (בעקבות מודעה בעיתון או טלוויזיה
או כרטיס ביקור וכו'.)...
כשמבצעים חיפוש במנוע חיפוש מקבלים מספר תוצאות שגוגל מסדר אותם לפי
רלוונטיות ,ומחולקים לפי עמודים ,כמובן שרוב הכניסות הם לתוצאות הראשונות
וככל שמתרחקים ככה נכנסים פחות.
המטרה של קידום אתרים לקדם את האתר במנועי החיפוש.
דירוג האתר מחושב על ידי מספר פרמטרים (יש שמועות שבגוגל יש כ200-
פרמטרים שונים) ,לכל מנוע חיפוש יש דרך משלו לחשב את דרוג האתר.
המטרה של מנוע חיפוש לתת את התוצאות הטובות ביותר למה שחיפשו .כדי
להביא לך את התוצאות הטובות ביותר הם משכללים את הפרמטרים שאיתם הם
בודקים ומדרגים את אתרך.
מספר פרמטרים שלפיהם גוגל מדרגת את אתרים:
 .1וותק האתר.
 .2משך השהיה הממוצע של המבקר באתר  -סוג של אינדיקציה של גוגל
לדעת האם האתר רלוונטי למילות המפתח וידידותי למשתמש.
 .3אחוז מילות המפתח בדף  -אם אתר של רואה חשבון יזכיר את הצירוף
מילים "רואה חשבון" רק פעם אחת ,האתר יחשב מבחינת גוגל לא כל כך
רלוונטי למילות המפתח "רואה חשבון".
 .4גוגל מיחס חשיבות רבה לתיאור הדף כותרת הדף.
 .5האם האתר פעיל  -תכנים חדשים העולים לאתר וכמות המבקרים באתר
(לדוגמא ניתן להפוך את האתר לפעיל ע"י הפניית לקוחות קיימים להורדת
קבצים מהאתר ,במקום לשלוח להם במייל).
 .6קישורים המפנים לאתר  -בדרך כלל כשמפרסמים קישור לאתר זה כדי
להמליץ עליו ,אפשר להשיג קישורים ע"י פנייה לבעלי אתרים שיפרסמו
קישור לאתר ובתמורה מחזירים קישור.
 .7תוכן עדכני  -בדרך כלל תוכן מאמר לאחר חמש שנים כבר לא רלוונטי לכן
חשוב לעדכן תכנים.
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מספר טיפים לכתיבת מאמרים

 כדי שהאתר יהיה מוצלח הוא דורש תוכן איכותי ,תוכן שאנשים מחפשים אותו וככה
יגיעו אליכם .אין חברת קידום אתרים שיודעת יותר טוב מכם מה הלקוחות שלכם
מחפשים ,כל מה שעליכם לעשות זה לחשוב מה הלקוחות הפוטנציאלים שלכם
מחפשים ב ,GOOGLEלדוגמא :לרואה חשבון יכולים להגיע דרך החיפושים הבאים:
"אך להגדיל רווחים של החברה ,אך לנהל עסק ,אך משלמים מס הכנסה ,אך
הופכים להיות עצמא י ,אך פותחים עסק "....,ולפי החיפושים האלה לקבוע את
מילות המפתח ואת תוכן המאמרים שלכם.
זכרו לא חייב להתמקד רק במילות מפתח ברורות של סוג העיסוק של העסק אלא
לחשוב מה הלקוחות צריכים ומחפשים.

 בעת כתיבת מאמר לא לשכוח איזה מידע הלקוח הפוטנציאלי שלך רוצה ,לדוג' מי
שקורא את המדריך הזה מעוניין ללמוד אך לקדם את האתר לבד ,אם אני לא אהיה
ברור ומספיק מעניין הוא יחפש מדריך אחר ,לכן חשוב להיות ברור ולהבליט את
הדברים שמחפשים.
מומלץ לענות על  2השאלות הבאות לפני שכותבים את המאמר כדי להיות כמה
שיותר רלוונטיים:
 למי המאמר מיועד? גיל? עיסוק?
 איזה מידע המאמר נותן?

 גולשים הם לא סקרנים צריך להיות ברורים ולהסביר כבר מתחילת המאמר איזה
מידע הלקוח יקבל לאחר קריאת המאמר ולעשות אותו עניני כמה שיותר.

 להיות כמה שיותר אמין ומשכנע.

 אנשים מחפשים שירות לא מוצר ,ולמתג את העסק כנות  /השירות הטוב
ביותר.
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