Manuál přidávání programů na brigada.instaluj.cz
Princip spočívá v tom, že naleznete program, který ještě v naší databázi není a přidáte jej ke stažení.
Tento návod počítá s tím, že jste se již zaregistrovali a účet brigády Vám byl schválen. Tak se pojďme
podívat jak na to.

Příprava

1) Otevřete si prohlížeč, doporučujeme Google Chrome (s povolením javascriptu) na adrese
brigada.instaluj.cz a přihlaste se vašim účtem.
2) Na další záložce si otevřete stránku www.instaluj.cz kde budeme vyhledávat programy, které
v katalogu ještě nemáme
3) Na další záložce si otevřete stránky, odkud budeme čerpat, tedy kde budeme hledat
programy pro přidání. Např. www.stahuj.cz, www.slunecnice.cz, www.download.com,
www.filehippo.com, www.brothersoft.com a podobně, stačí do googlu zadat „download
software“ a projít si výsledky.

Hledání

Na záložce 3) tedy tam kde máme otevřený konkurenční web, projdete nejlépe nově přidaný
software, zde je totiž největší pravděpodobnost že program není ještě v našem katalogu a podle
názvu programu hledejte na záložce 2) tedy na našem webu www.instaluj.cz jestli tento program už
ke stažení není.
Můžete na záložce 3) tedy u konkurence hledat samozřejmě i v kategoriích, nejlépe v těch kterým
rozumíte, a procházet program za programem.

Často se pak stává že narazíte na jeden program, který není v katalogy přidán a daný autor / výrobce
pak na webu má několik dalších programů, které pak v katalogu nemáme. Vyplatí se tak určitě pak
web autora projít.

Přiřazení výrobce / autora programu

Po přihlášení klikněte na odkaz „Přidat program“, následně se zobrazí stránka „Správa výrobců“, přes
tuto stránku je vždy nutné projít a přiřadit program správnému výrobci. Název výrobce / autora
najdete vždy v parametrech programu na stránce odkud čerpáte a nebo v kontaktech autora jste-li na
jeho webu s programem. Do vyhledávání můžete zadat také www (url) adresu výrobce, vyhledá se
taky, někdy je to jednodušší, protože vyhledání je přesnější.
a) pokud jste nalezli výrobce klikněte na ikonu „+“ a nebo na jeho název v seznamu, zobrazí se
následně stránka pro přidání programu
b) není-li výrobce nalezen, klikněte na odkaz „Založit nového výrobce“ a vložte do formuláře
název výrobce a www (url) adresu na jeho stránky.
POZOR! Nezadávejte www adresu webu konkurenčního katalogu jako např. www.stahuj.cz,
www.slunečnice.cz nebo www.download.com apod. toto není domovská stránka programu
nebo výrobce! Toto se nesmí.

Přidání programu

Nyní přistoupíme k nejtěžší fázi, a to vypsání všech parametrů a sepsání textu k programu. Věřím, že
není nutné rozepisovat všechny kolonky, takže sepíši jen ty nejdůležitější záležitosti:
1) Kategorii volte jako první věc, kterou
nastavíte, načítá totiž níže na stránce pak
klíčová slova „Co dělá“ pod popisem
programu, pokud kategorii nezvolíte tyto
klíčová slova se nenačtou.

2) Pokud při zadání názvu programu
automatický vyhledávač najde duplicity,
ověřte si zda se nejedná o stejný program,
programy duplicitní (co už v katalogu jsou)
nebudou schváleny!
3) Pokud nastavujete TIP, musí být
maximální počet hvězdiček programu, TIP
dávejte na programy, které se vám zdají zajímavé nebo dobré, ale určitě ne na všechny.
Hvězdičky pak volte s rozmyslem ale hodnoťte spíše kladně.
4) Perex (krátká věta) musí začínat velkým písmenem a nesmí být zakončená tečkou.
5) Popis programu je na tom všem nejdůležitější! Pište tak aby text dával smysl, zbytečně se
nerozepisujte ale zase nepište pouze dvě věty. Měl by být výstižný, bez chyb a dobře čitelný.
Pokud obsahu rozumíte, klidně použijte odborné výrazy, pokud nerozumíte piště laicky.
POZOR! Text v žádném případě nekopírujte od konkurence (stahuj.cz, slunecnice.cz, sosej.cz
apod.)! Bude-li text zkopírovat CTRL+C, CTRL+V účet vám smažeme bez náhrady, je to hrubé
porušení pravidel!
INFO! Pokud je popis programu na stránkách výrobce / autora v českém jazyce, text nemusíte
předělávat, můžete jej použít.
6) Klíčové slova „Co umí“ vepište jak uvážíte, obvykle jde o to jaký soubor umí otevřít, u
klíčových slov „Co dělá“ volte nejprve z načtených slovíček, stačí na ně kliknout, až teprve
nenajdete potřebné klíčové slovo, vepište jej.
7) Podporovaný jazyk pište v ve tvaru jak jej nabízí příklad (je možné kliknout, ušetříte čas),
např. Česky, Anglicky.
POZOR! Nepište ve tvaru Čeština, Angličtina, takto to nepoužíváme, máme jednotné
označení.
8) Odkaz na stažení vložte takový, abychom měli možnost program stáhnout, pokud nelze
odkazovat přímo na .exe soubor, vložte adresu stránky. Je-li ke stažení i 64bit soubor, uveďte
odkaz také.
Po domluvě s námi je možné zřídit Vám přístup na FTP pro kopírování souborů k nám.
Domluvit je možné na emailu rs@psmedia.cz.

Přidání ikony a obrázku

Poslední operací je ještě přidání ikony a obrázku programu.

a) Ikonu můžete hledat např. pomocí Google obrázky, v mém případě pro Movie Maker stačilo
zadat do google „Movie Maker icon“ a našlo to spousty ikon, samozřejmě ne vždy se ikona
najde a pokud nic nenajdete, nechte ikonu prázdnou.
b) Náhled můžete hledat podobně jako ikonu podle názvu, jen zadáte „Movie Maker
screenshot“ já zadal ještě „Movie Maker česky“ aby se mi zobrazil český náhled programu.
Obvykle náhled bývá i na webu programu, kde jej můžete také stáhnout použitím pravého
tlačítka myši „Uložit obrázek jako“.
POZOR! Nesmíte používat obrázky s vodoznakem, jakýmkoli vodoznakem, vždy musí být
obrázek čistý, pokud takový nenajdete ani na webu autora ani v google, nedávejte raději
žádný.

Pokud chcete,
můžete náhledů
přidat i více, dejte jen
pozor na hlavní
náhled, je vždy první,
aby vystihoval hlavní
funkci programu.
Tlačítkem Storno pak
opustíte editaci ikony
a náhledů.

