INLINKZ,
czyli sekret udanego linkparty.
Najprostszym i darmowym narzędziem do zamieszczania linków jest Inlinkz.

1.

Rejestracja
Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać to założyć sobie konto. Formularz rejestracji pod tym
linkiem. http://www.inlinkz.com/new/signin.php

Masz do wyboru dwie opcje. Możesz przejść do tablicy, gdzie znajdziesz listę wszystkich
dotychczasowych kolekcji lub od razu przejść do tworzenia nowego linkparty.

Tak wygląda tablica czy kokpit, jak kto woli.

2.

Tworzenie linkparty

Po kliknięci w przycisk Create new link-up (jak na pierwszym obrazku) otworzy nam się formularz
tworzenia linkowej kolekcji

Wpisujemy nazwę naszej imprezy i jej krótki opis. Opis ograniczony jest do 2500 znaków, ale to akurat
nie jest problem, bo o wszystkim możesz napisać we wpisie na blogu 
Podajemy też nazwę unikalną, która może być taka sama jak ta na górze.

3. Ustaw czas trwania

Ustaw datę i czas rozpoczęcia i zakończenia linkparty. Jak widać na obrazku moja impreza rozpoczyna
się 29 lutego o 6 rano, a kończy 6 marca o godzinie 23:55.
Pomiędzy datą początkową a końcową jest możliwość ustawienia głosowania, a ja nigdy z tego nie
korzystam, gdyż jest z tym za dużo zachodu.
Limit wpisów. Jak widać na obrazku nie ustawiam żadnych limitów. Wtedy impreza kończy się
dokładnie wtedy, kiedy chcę. Ustawienie limitu powoduje, że impreza skończy się np. po 30 wpisach.

4.

Wyświetlanie linków
Kolejny krok jest nieco bardziej skomplikowany. Zastosowanie ustawień jak na obrazku
gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie gadżetu i powodzenie imprezy.










5.

Typ linków: tekstowe lub z miniaturami. Miniatury dostępne są jedynie przy tworzeniu
pierwszego linkparty. W kolejnych są już tylko tekstowe, a miniatury dostępne dopiero po
opłaceniu abonamentu.
Liczba kolumn: ja zawsze wybieram 2, wtedy wszystko ładnie się układa i nie rozwala tekstu.
Styl wyświetlania linków: link, nazwa, nazwa i link. Ja wybieram nazwę. Tak ładniej
wygląda.
Długość url: chodzi o ilość znaków. Nigdy nie ustawiam tu limitu, nie lubię utrudniać życia
innym  Jeśli ustawisz limit osoby dodające linki będą musiały skracać i kombinować przez
co linki mogą nie działać.
Ilość znaków w nazwie: tu też nie ustawiam limitu, z tego samego powodu jak powyżej.
Kolejność wyświetlania: u mnie najnowszy u góry.

Ustawienia końcowe




Powiadomienia: zaznaczając te opcje będziesz otrzymywać powiadomienia o każdym nowym
linku, z informacją, kto dodał link.
Nazwa szablonu: Możesz zapisać sobie ustawienia, jako szablon, dzięki temu przy następnym
linkparty zmienisz tylko daty i ewentualnie nazwę.

Na końcu zapisz wszystkie zmiany i zostaniesz przekierowany do tablicy.

6.

Generowanie kodu
Kliknij w miejsce oznaczone kółkiem

Następnie z rozwijanej listy wybierz typ bloga, tzn. blogger, whitepress lub inny.
Jeśli na bloggerze wybierz ustawienia jak na tym obrazku

Jeśli prowadzisz bloga na wordpresie z własnym hostingiem wybierz ustawienia jak na obrazku poniżej

Potem skopiuj kod. Ja wybieram ten pierwszy.

Wstaw do wpisu.

Pamiętaj żeby wkleić nie w części wizualnej wpisu tylko w html.
To wszystko.
W razie pytań pisz monika@namojejchmurze.pl

