WebPlébánia honlap specifikáció
Alapok
•
•
•
•

Dinamikus honlap (webalkalmazás) Római Katolikus plébániák, egyházközségek
számára
Tárhely: a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerverén, max. 500 MB, PHP,
MySql, Cronjob szolgáltatással (ingyenes, MKPK biztosítja), de ajánlott inkább egy
megfizethetı, de profi szolgáltató.
Domain: http://{város v. község v. terület}.plebania.hu (ingyenes, MKPK biztosítja),
vagy saját.
Rendszer: egyedi fejlesztéső CMS rendszer, CodeIgniter framework alapon. Kisebbnagyobb mértékben a plébániák igényeihez igazítható.

A honlap célja
•
•
•
•

•

A plébánia bemutatása (hírekkel és egyéb dinamikus tartalmakkal együtt).
A közösségen belüli és kívüli kapcsolattartás segítése.
A Római Katolikus Egyház népszerősítése.
A magyar internetezık (lakosság többsége), fıleg a Katolikus hívek „helyes irányba
terelése”, hogy a haszontalan, teljesen „szabadelvő” közösségi oldalak helyett
megfelelıt használjanak, mind témában, mind pedig a felhasználói kör szabályozása
által. Nem utolsó sorban: így nem győjtenek róluk adatokat-szokásokat pl amerikai
cégek.
A plébánián belüli internetezık közötti közösségépítés, kommunikáció köztük
otthonról is, kényelmesen.

Látogatók
•
•

A közösség tagjai
Bárki külsı érdeklıdı

Megjelenített tartalmak, tartalomtípusok
•
•
•
•
•
•
•

A templom / plébánia bemutatása 2-3 kisebb képpel (egy stat. oldal, fájlban, hozott
anyagból mi készítjük)
Miserend, Hivatali fogadóóra, Hittan, Gyóntatás, Beteglátogatás rendje (egy
szerkeszthetı oldal, táblázatos)
Hirdetés (tartalomtípus): személynév vagy cím, aktualitás dátuma, hirdetés szövege,
kategória (Keresztelı, Esküvı, Temetés, Egyéb). Megjelenítve a kategóriára utaló
ikonokkal.
Hír (tartalomtípus): cím, szerzı, dátum, bevezetı, tartalom (lehet benne kép és link is,
widgeditor-wysiwyg), kommentálható. (többféle megjelenés)
Fórumtéma (tartalomtípus): cím, szerzı, dátum, utolsó hozzászólás dátuma, tartalom
(link lehet, kép nem). (többféle megjelenés)
Hozzászólás (tartalomtípus): cím, szerzı, dátum, tartalom (link lehet, kép nem).
(Kép)galéria (tartalomtípus): cím, szerzı, dátum, rövid leírás, 5-20 db kép. (többféle
megjelenés)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Letöltések (tartalomtípus): cím, szerzı, dátum, fájlnév, méret, letöltve, kiterjesztés.
Típusok: pdf, doc, xls, zip. (egy dinamikus oldal)
Szerkesztési tippek a fórumtéma és hozzászólás (BBCode-szerő) szerkesztéséhez
(Része a Használati útmutatónak, könyvjelzızve)
Munkatársak: Névjegykártya szerően megjelenítve (bélyegkép „igazolványkép”, név,
titulus, rövid bemutatkozó szöveg, telefon, a név link az adatlapra (e-mail)),
csoportokban: plébános, papok, többi tisztségviselı titulus szerinti ABC rendben. (egy
dinamikus oldal)
Közösségeink: név, leírás, 1-2 kis kép. (egy szerkeszthetı oldal).
Linkajánló: szöveges (képes) linklista (egy szerkeszthetı dinamikus oldal).
Kapcsolat (lap): plébánia neve, címe, telefonszáma, e-mail küldı őrlap (+ captcha) (email címek fájlban), Google maps link, plébános névjegy.
Külsı RSS feldolgozott tartalma. Tartalma: Napi Evangélium RSS (nem oldalként,
csak régióban (bal sáv), rövidítve, linkelve).
Saját RSS tartalom: hírek, hirdetések, fórumtémák, galériák közül a legfrissebb 15-20
db.
Impresszum (lap): honlap készítıi, moderátorok, egyéb szerzık – a statikus
oldalak/képek szerzıi, optimalizáció, ©. (generált oldal, statikus részekkel)
Adatvédelmi nyilatkozat (egy stat. oldal, fájlban)
Használati útmutató lapok (látogató és szerkesztık részére külön). (kvázi stat. oldalak
fájlban, szerkesztıknek csoportok szerint)
Házirend (egy stat. oldal, fájlban)
Felhasználói üzenetek: a program által generált üzenetek a látogató részére, például a
látogatás megkezdésekor: „Isten hozta honlapunkon!”
Adminisztrációs felületek, ezeket csak az arra jogosultak láthatják, használják.

Funkciók
Azokat a funkciókat itt nem részletezzük, amik például a dinamikus tartalmak
megjelenítéséhez (szerkesztéséhez) egyértelmően kellenek.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keresés (Google keresımotorral). Találatok új ablakban / lapon.
Adatbázis és dinamikus tartalmak mentése (linkkel, az arra jogosult felhasználó).
„Aktuális” tartalom elıállítása: a 4 legfrissebb fórumtéma, a 2 legfrissebb hír, a 2
legfrissebb galéria és a 6 legfrissebb hirdetés jelenik meg. A hírek és a fórumtémák
ugyanúgy jelennek meg, mint a „saját” listalapjukon (ezt egyelıre elvetettük).
Hirdetések megjelenítése: rendezett listában, aktuális dátum 0 +6 nap közöttiek.
Felette naptár, mellyel az aktuális dátum változtatható (kezdetben mai nap).
Hirdetések törlése (admin): megadott dátumnál régebbi minden hirdetés törlése egy
mőveletként (mentési funkcióban automatizálva, egyébként egyesével szerkeszthetı,
törölhetı).
Hírlista: legfrissebb hírek (cím, bevezetı, szerzı, dátum) tízesével (konfig szerint),
lapozható lista. A cím link a teljes hírre.
Fórum lista: hírlistához hasonlóan, de a legfrissebb az, amelyikhez a legfrissebb
hozzászólás tartozik. Megjelenítve az utolsó hozzászólás dátuma és kommentárok
száma is. A cím szintén link.
Galérialista: frissebbek elöl, miniatőr az elsı képbıl, cím, szerzı, dátum, szöveg. A
cím szintén link.
Diavetítés: egy galéria „lejátszása”.

•

•

•

•
•

Szerkesztıi funkciók:
o Szerkeszthetı oldalak szerkesztése
o Hír, hirdetés, galéria, letöltések feltöltése, törlése, szerkesztése, miserend oldal
szerkesztése
Moderátori funkciók:
o Regisztrációk kezelése (elfogadás, elutasítás)
o Regisztrált felhasználók tartalmainak szerkesztése / törlése (moderálás, de hírt
nem)
o Felhasználók jogosultságainak felülbírálása (letiltás, stb.)
o CSAK A PAPOK VAGY PLÉBÁNOS: jogosultság hozzáadása / elvonása,
felhasználó törlése, e-mail cím módosítása; biztonsági mentés
Látogató:
o azonosítása,
o nyomon követése (csak a legutóbbi bejelentkezés, hogy a számára friss
tartalmak megjelölhetıek legyenek), ez csak bejelentkezéskor.
o böngészı eszköz „észlelése” (mobil / asztali) és link a kézi nézetváltáshoz.
o statisztika (látogatók hozzávetıleges száma, stb.)
o nyilvános adatainak megjelenítése (adatlap), e-mail küldés regisztrált
felhasználók közt (privát üzenetváltás).
o „elfelejtett jelszó”
o saját adatok módosítása (jelszó, cím, kép, telefon, titulus, bemutatkozó)
Kétféle megjelenés biztosítása böngészı eszköz szerint, kattintással is változtatható.
Nyomtatóbarát megjelenítés nyomtatás esetén.

Felhasználók, regisztráció
Regisztráció menete:
A Felhasználók a Regisztrációs őrlap kitöltésével és elküldésével kérhetik regisztrációjukat,
amirıl moderátorok döntenek. A döntésrıl kap egy e-mailt. Pozitív döntés esetén Regisztrált
felhasználóvá válik.

Felhasználók adatai:
Mezı

Kötelezı
megadni?
autom.
igen

Nyilvános?

Megjegyzés

nem
nem

Egyéb funkciókhoz szükséges
E-mail funkció rejtett címmel.

autom.

nem

A szerver tárolja biztonsági okból.

Felhasználó név

igen

igen

Máséval azonos nem lehet,
tartalmainál ez jelenik meg, stb.

Teljes név
Cím
Jelszó
Regisztrálás ideje
Utolsó bejelentkezés ideje

igen
igen
igen
autom.
autom.

igen
nem
nem
igen
igen/nem

Utolsó aktivitás ideje

autom.

nem

Elızı bejelentkezés ideje

autom.

igen/nem

Azonosító
E-mail cím
IP cím (a legutóbb
használt)

Csak min. Papok látják
Titkosítva tároljuk, nem visszafejthetı
Statisztikához hasznos lehet
Biztonsági okokból, oldaltöltésekkor
frissül
Statisztikához hasznos lehet

Bemutatkozás
Titulus
Bélyegkép (URL)
Telefon
Státusz
Egyéb adat(ok)

Pl. ahhoz, hogy a moderátor
„ráismerjen”, munkatársaknál ajánlott
nem
igen
Csak munkatársaknál fontos
nem
igen
Egy „igazolványkép”, szebb úgy
nem
igen
Kötött formátumban
autom.
nem
(Aktív, letiltott, törölt, stb.)
nem
nem
Késıbbi esetleges felhasználásra.
Jogosultságok külön táblákban
nem

igen

Jogosultságok (felhasználói csoportok):
Egy-egy felhasználó több csoportba is tartozhat.
Látogató:
•
•
•
•

Nem regisztrált, nem kell bejelentkeznie
Minden nyilvános tartalmat láthat
Csak a Kapcsolat lap őrlapjával küldhet „központi” e-mailt, privát üzenetet nem
Nincsenek megjelölve a számára friss tartalmak

Regisztrált felhasználó:
•
•
•
•

Fórumtémát hozhat létre.
Fórumon és hírekhez hozzászólásokat írhat.
E-mailt küldhet és kaphat a honlapon keresztül (más felhasználóknak is, privát
üzenetet).
Ez az alapcsoport, a további csoportok tagjai automatikusan tagjai a Regisztrált
felhasználók csoportjának is.

Szerkesztı:
•

Lásd szerkesztıi funkcióknál

Moderátor:
•
•

Lásd moderátori funkcióknál
Letiltani csak olyan felhasználót tud, akinek a státusza kisebb vagy egyenlı saját
státuszával, tehát a Plébánost pl nem tudja szinte senki letiltani. (Csak a webfejlesztı,
de csak akkor, ha a plébánia felelıs vezetıje, vagy püspöke kéri.)

Pap (diakónus):
•
•
•

Adhat és elvehet jogosultságokat (csoporthoz rendelhet).
Adatbázis és dinamikus tartalmak mentése.
Javasolt, hogy egyben Szerkesztı és Moderátor is legyen.

Plébános:
•

Adhat és elvehet jogosultságokat (csoporthoz rendelhet).

•
•
•

Adatbázis és dinamikus tartalmak mentése.
Javasolt, hogy Szerkesztı és Moderátor is legyen.
Saját (plébánosi) jogosultságát is átruházhatja egy papra, utána sajátját „pap”-ra kell
változtatni (ne legyen két plébános).

Tisztviselı:
(Mivel nekik is 1 a státuszuk, mint a csak Regisztráltaknak, de két jogosultságuk van, meg
fognak jelenni az „Ellenırizendı” felhasználók listában.)
•
•
•

Nincs külön jogosultsága, de
Megjelenik a Munkatársak lapon.
Természetesen ha olyan személyiség, adható több jogosultság is neki.

Webfejlesztı:
•
•
•
•
•

A honlap (és az adatbázis) telepítésekor automatikusan létrejövı felhasználó (Pepita
felhasználónévvel).
A kezdeti regisztrációkat kezeli és
aktiválja az elsı plébánost is.
Késıbb nem vesz részt a tartalmak és felhasználók kezelésében, csak külön plébánosi
kérésre és / vagy technikai probléma (pl. szerverleállás), illetve továbbfejlesztés kérése
esetén.
Privát üzenet formájában bármely Regisztrált felhasználó tud közvetlenül nekem
technikai problémát jelezni.

Felhasználói státuszok:
•
•
•
•

Regisztrálást kért (0): Kitöltötte a reg. őrlapot, de még nincs elbírálva.
Aktív felhasználók (1, 2, 10, 90, 100 – aktív, szerkesztı, moderátor, pap, plébános):
Elfogadott reg., csak a saját státusznál kisebb tiltható / törölhetı (összefésülve
csoportokkal)
Letiltott felhasználó (-1): Letiltott / elutasított reg. felhasználó, nem tud többé
bejelentkezni, de az állapot visszafordítható, adatlapja is megjeleníthetı, stb.
Törölt felhasználó (-2): Az e-mail és a felhasználónév kivételével minden adata
törölve lesz (Teljes név = „Törölt Felhasználó”), nem visszaállítható. Az e-mail és a
felhasználónév többé senki által nem használható új regisztrációhoz.

Megjelenés (asztali)
A fı motívum egy asszimmetrikus kereszt, ami felosztja a képernyıt az alábbi szektorokra:

1. Bal-felsı sarok: kép a plébániáról, tetején (balra) link a nézetek váltásához.
2. Jobb-felsı rész: plébánia teljes neve, címe, jobb felsı sarokban Keresés őrlap
3. Kereszt vízszintes szára: menüsor, lenyíló almenükkel; adminisztrátorok számára
kiegészül az adminisztrációs menüvel.
4. (Kereszt vízszintes szára, végül egy régió a 3-mal)
5. Bal sávban egymás alatt: Esetleges felhasználói üzenetek. Beléptetı őrlap (vagy
felhasználói alapadatok), Napi Evangélium (l. tartalmaknál), statisztika
6. Fı tartalmi rész: a megjelenített tartalmak (oldalak) helye.
7. Lábléc: Lap tetejére, Impresszum, Adatvédelmi nyilatkozat, Használati útmutató,
Házirend linkek.
A fı motívum és a régiók (szerepei) minden plébániánál ugyanazok; viszonylag könnyen
változtatható elemek:
•
•
•
•
•

Kép (1)
Hátterek (1 és 2)
Színek (3-7)
Menügombok háttérképe
Betőméretek / típusok.

(A mobil megjelenés nem hasábos (Napi evangélium nincs), a képek / táblázatok többnyire
kicsinyítve, színvilágban hasonló. Csak a fımenük szerepelnek (ha nincs JS) + néhány
kiegészítı (pl. lábléc).)

Struktúra és menük
A beljebb húzott felsoroláselemek a fımenük almenüi.
•
•

•

•
•
•
•

Címlap (a honlap fıoldala): Miserend, fogadóóra, stb.
Aktuális: csak linkek az almenükre
o Hirdetések: naptárral segített lista
o Hírek: kattintható lapozós lista
o Fórum: kattintható lapozós lista
Bemutatkozás: csak linkek az almenükre
o Templom: a templom bemutatóoldala
o Munkatársak: plébános, papok, tisztviselık
o Közösségeink: szerkeszthetı oldal
Galéria: kattintható lapozós lista
Letöltések: kattintható lista
Linkajánló
Kapcsolat

További „menü” a Lábléc, tartalma a megjelenésnél látható.

A honlap karbantartása
•
•
•
•
•
•

Regisztrációk rendszeres és gyors elbírálása. → Moderátorok (ajánlott legalább
naponta ell.)
Rendszeres mentés. → Papok, Plébános (kb. 1-2 hetente)
A felhasználók által létrehozott tartalmak rendszeres ellenırzése, moderálása. →
Moderátorok (minél gyakrabban, aktivitás függvényében)
Tartalomfrissítés: hír, hirdetés, letöltések, galéria, linkek, stb. → Szerkesztık (amikor
bármi megjelenítendı akad, hirdetések min. hetente, a misevégi alapján)
Moderátori jogosultságok adása, felülbírálása. → Papok, Plébános (leginkább
induláskor, késıbb ritkábban is elég)
A honlap folyamatos áttekintése, esetleges problémák gyors jelzése a webfejlesztınek.
→ Bárki Regisztrált felhasználó.

Így, ha van néhány Moderátornak és Szerkesztınek alkalmas személy az Egyházközségben, a
Plébánosra minimális karbantartási feladat hárul, a többiek mőködtetik az oldalt és közösséget
is építenek.
Természetesen ha a Plébánosnak van rá ideje, nagy pozitívumot jelenthet egy-egy
gondolatának fórumtémában történı kifejtése. Így bárhonnan, bármikor reagálhatnak rá hívei,
nem kell idıpontot és helyszínt egyeztetni egy „beszélgetéshez”, valamint ez más Katolikusok
számára is tanulságos lehet.

