
Упатство за користење инбокс на InOne



Упатство за креирање на Smart site

1 Со корисничкото име и лозинката се логираш на:  
http://manage.inone.mk/web/sites-login.aspx

2 Стави нова лозинка и кликни Save,  
 а потоа Accept.



3 Кликни на „Tools“  
во горното мени:

4 Кликни на Sites, 
лево последниот таб.

5 Кликни на  
Add new site. 



7 Следниот чекор го прескокнуваш, со поврзувањето на 
Google my business и FB, кликни на стрелката десно.

6 Кликни на  
Make it smart

8 Напиши го името  
на компанијата  

        и кликни на  
        стрелката десно.



10 За да ги видиш контактите во 
групата кликаш на првиот таб со 

              стрелката и ја одбираш групата.

11 Внеси неколку дејности на компанијата на англиски јазик – пишуваш дејност и одбираш од 
понудените опции во Drop down менито, потоа кликни на стрелката десно.

9 Напиши ја адресата  
на компанијата  

        и кликни на  
        стрелката десно.



13 Избери група на која ќе ја пратиш кампањата  
или селектирај неколку контакти и кликни Next.

14 Одбери кои секции сакаш да ги содржи сајтот, 
блог може, но и не мора.

12 Внеси телефонски  
број и имејл-адреса  

              на компанијата и  
              кликни на стрелката 
              десно.



15 Прикачи лого од компјутер  
и кликни на стрелката десно.

16 Одбери палета  
на бои и фонт,  

              и кликни на  
              стрелката десно.

17 Почекај 30-тина секунди сајтот да се искреира, ќе се креира со default слики и текст во  
зависност од дејностите што ги имаш поставено во претходните чекори.



18 Содржината на сајтот може да ја менуваш и лево  
и десно, но најдобро работи од лево кај табовите. 

19 Првиот таб Header не го менуваш, одиш на Welcome табот и тука ги менуваш слоганот, поднасловот,  
двете копчиња и сликата доколку сакаш. Од десно менуваш Layout на Welcome секцијата и кликаш  

             Next на зеленото копче лево.



20 Одиш на табот About us, менуваш наслов, опис и слика. Од десно менуваш layout (изглед) 
доколку сакаш и кликаш Next на зеленото копче.

21 Одиш на табот Team, менуваш наслов,  
опис и ги пишуваш членовите на тимот.



21 Одиш на табот Team, менуваш наслов,  
опис и ги пишуваш членовите на тимот.

22 За промена на слика кликаш на Replace (се појавува откако ќе дојдеш со маусот врз сликата десно),  
ќе ти се отвори прозорчето за сечење на сликата, ја развлекуваш колку што ти е потребно. 

23 Одиш на табот Services и истото го правиш како кај тим, само наместо тим додаваш услуги на 
компанијата. Таму има дел со закажување, менуваш текст и кликаш Next. Менуваш Layout доколку сакаш.



24 Следно одиш на табот Gallery. За да додадеш или избришеш слики кликаш на Add image  
врз галеријата лево.

25



26 Одиш на табот Contact.  
Менуваш наслов, поднаслов, копче, работно време.

27 Доколку сакаш да  
направиш прераспределба 

на содржините одиш на Sitemap  
горе лево, на точките од страна  
на кој било таб влечеш и го  
поместуваш табот.

28 За да го видиш сајтот 
кликаш на Preview  

                 горе десно.


