Technický odbor - Podání #28847
stránka připoj se pro plzeňsky web
09.03.2020 21:49 - Jitka Novotná

Stav:

Dokončen

Začátek:

09.03.2020

Priorita:

Normální

Uzavřít do:

Přiřazeno:

Jan Suchánek

% Hotovo:

0%

Kategorie:

Weby

Odhadovaná doba:

0.00 hodina

Popis
Ahoj,
prosím tě, zkoušel jsem na náš web překopírovat z githubu stránku od Prahy "připoj se" ( https://praha.pirati.cz/pripoj-se/ ). Nicméně
se mi to vůbec nepodařilo.
Zatím jsem tam dal provizorní text, který odkazuje na nalodění (https://plzensky.pirati.cz/pripojse/).
Myslíš, že by ses na to mohla podívat a buď mi poradit jak to převést na náš web?
Případně, kdyby to nešlo, tak udělat to, že když člověk klikne na "připoj se" na našem webu, tak se načte nová stránka přímo na
nalodění?
Děkuji za radu,
Míra
Historie
#1 - 09.03.2020 21:49 - Jitka Novotná
Ahoj,
co ti to tam píše kdyz se to pokusíš zkopírovat?
Dej si pozor praha použivá index.md a v plzni mate index.html. Vždy je potřěba mít jen jeden z toho a každý má uvntiř jinou zkrutkuru.
Jitka
#2 - 10.03.2020 10:53 - Miroslav Mašek
Ahoj,
porpvé mi to nahlásilo nějakou chybu a vůbec se obsah nezobrazil. Následně poté jsem to nějak poupravil, ale nezobrazila se stránka, ale jakoby
čistě ty zadávací příkazy a text (jakože se to neupravilo z githubu do takové grafické podoby, jako na stránce Prahy).
To s tím index a md jsem taky zkoušel a pořád nic.
Takže netuším, kde se stala chyba, že se to nezobrazilo jako v Praze.
Děkuji
#3 - 10.03.2020 20:42 - Jitka Novotná
Psala jsem i do mailu. Problém je že kopírujěš obsah index.md do index.html.
V souboru index.md ten přěkladač očěkává markdown (to je ten styl kterým se pišou tiskovky a profily lidí).
v souboru index.html ten přěkladač otevírá html (to je klasický webový formát př. obsah ).
#4 - 12.07.2020 08:09 - Helena Buchtová
Prosím o update, jak to dopadlo. Díky!
#5 - 13.07.2020 09:48 - Miroslav Mašek
Ahoj,
bohužel se nepovedlo to, aby při kliknutí na "připoj se" naběhla rovnou stránka nalodeni.pirati.cz Vyřešeno to je zatím takhle
https://plzensky.pirati.cz/pripojse/
#6 - 16.07.2020 15:25 - Helena Buchtová
Ahoj Honzo, přeřazuji Ti tento úkol. Díky :)
#7 - 20.07.2020 16:36 - Jan Hamal Dvořák
- Přiřazeno změněn z Jitka Novotná na Jan Suchánek
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#8 - 24.07.2020 07:13 - Jan Suchánek
Tady to bych mohl vyřešit taky změnou krajské šablony a projít s Mírou na preview.
#9 - 19.08.2020 16:36 - Jan Hamal Dvořák
- Kategorie nastaven na Weby
#10 - 26.08.2020 13:36 - Jan Bednařík
- Přiřazeno změněn z Jan Suchánek na Jan Suchánek
#11 - 22.12.2020 23:11 - Jan Suchánek
- Stav změněn z Nový na Dokončen
Stránky plzensky.pirati.cz jsou už zaktualizovaný na nové.
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