
Wszystko o zarządzaniu stronami 
w kreatorze Click Web
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Kreator Click Web to nie tylko wygodne narzędzie do tworzenia stron 
internetowych, ale także bardzo intuicyjny panel do zarządzania stronami. 

W tym przewodniku dowiesz się, jak ustawić adres WWW Twojej strony, 
jak zarządzać profilem właściciela strony, jak ułatwić wyszukiwanie Twojej 

strony i jak opublikować projekt w Internecie.

W przewodniku:
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Ustawienie adresu WWW

Wybieranie adresu WWW strony
Otwórz zakładkę „Zarządzaj” na bocznym pasku narzędzi i wejdź w opcję „Status strony”.

Na ekranie pojawi się panel, w którym znajdziesz zakładkę „Preferowana domena”. Możesz wybrać z niej adres 
WWW, pod którym Twoja strona zostanie opublikowana w Internecie. Aby wybrać adres, rozwiń zakładkę, kliknij 

wybraną pozycję i użyj przycisku „Aktualizuj stronę”.

Zmiana adresu WWW
W zakładce „Preferowana domena” znajdziesz domyślne adresy Twojej strony internetowej. Nie musisz się do nich 

ograniczać. Możesz użyć dowolnego adresu WWW, pod którym opublikujesz swoją stronę. Aby to zrobić, 
wykup domenę w home.pl lub u innego dostawcy. Następnie postępuj według poniższych instrukcji.

Przypisanie domeny zarejestrowanej w home.pl
Zaloguj się do panelu home.pl i kliknij zakładkę „Usługi” w lewym górnym rogu ekranu. Wybierz opcję „Domeny” 

z listy usług i zaznacz adres WWW, pod którym chcesz opublikować Twoją stronę. 
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W kolejnym kroku kliknij przycisk „Konfiguracja usługi”. Na ekranie pojawi się okno zarządzania domeną.  
Kliknij przycisk „Konfiguruj” na pasku opcji w górnej części okna.

W rubryce „Ustawienia serwerów DNS w home.pl” zaznacz opcję „Przypisz domenę do usługi w home.pl”. 
Następnie wpisz nazwę usługi oraz hasło dostępu w odpowiednich polach tekstowych. 

Zachowaj zmiany ustawień, klikając przycisk „Zapisz”.
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W kolejnych krokach otwórz zakładkę „Zarządzaj” na bocznym pasku narzędzi, wybierz opcję „Status podstrony” 
i rozwiń zakładkę „Preferowana domena”. Nowy adres powinien znajdować się na liście. 

Przypisanie domeny zarejestrowanej poza home.pl
W pierwszym kroku musisz przenieść domenę zarejestrowaną poza home.pl na serwer home.pl. Szczegółowe 

informacje w tej sprawie znajdziesz tutaj.
 

W kolejnym kroku zaloguj się do panelu klienta home.pl i rozwiń zakładkę „Usługi”. Wybierz kreator Click Web 
z listy usług i rozwiń pasek ustawień.

Następnie kliknij przycisk „Konfiguracja usługi”.

https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/transfer-domeny-pl-od-operatora-innego-niz-nask-do-home-pl/
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W kolejnym kroku wejdź w opcję „Przypisz domenę”.

W polu tekstowym „Domena” wpisz adres WWW,  
który chcesz przypisać Twojej stronie i kliknij przycisk „Zapisz” w dolnej części panelu.
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Zarządzanie profilem firmy

Zarządzanie hasłami reklamowymi i opisami firmy
Otwórz zakładkę „Zarządzaj” i wejdź w opcję „Profil”. Na ekranie pojawi się panel do zarządzania profilem 

firmy. Ustawisz tutaj logotyp strony, a w polach tekstowych kolejno zamieścisz nazwę firmy, hasło reklamowe (okno 
„Nagłówek”), motto firmy oraz jej opis, czyli wszystkie elementy tekstowe, które widoczne są na pasku nawigacji, 

bannerze głównym lub w stopce strony. Po zakończonej edycji kliknij przycisk „Zapisz”.

Zarządzanie ustawieniami PayPal
Panel umożliwia również edycję konta PayPal. Aby ustawić dane konta, w odpowiednim polu tekstowym wpisz 

adres e-mail podany przy rejestracji w PayPal. Następnie z zakładki „Waluta” wybierz walutę,  
w której przyjmujesz płatności. 

Na koniec kliknij przycisk „Zapisz”, aby zmienić ustawienia.

Zarządzanie danymi kontaktowymi
W rubryce „Dane kontaktowe” ustawisz dane teleadresowe Twojej firmy i powiążesz ją z kontami w mediach 

społecznościowych. W tym celu wypełnij pola tekstowe zgodnie z sugestiami kreatora.

Na koniec kliknij przycisk „Zapisz”, aby zachować ustawienia.
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Aby usunąć ikonę strony, ponownie wejdź w zakładkę „Zarządzaj” i wybierz opcję „Favicon”. Następnie kliknij 
przycisk „Usuń” znajdujący się przy faviconie i potwierdź chęć usunięcia ikony.

Uwaga! Starsze urządzenia mobilne mogą nie wyświetlać faviconów o 
rozmiarach większych niż 4 KB.

W tym rozdziale dowiesz się, jak dodać favicon strony, czyli niewielką ikonę (16 x 16px lub 32 x 32px), która pojawia 
się w karcie przeglądarki przed nazwą strony internetowej. W celu jej ustawienia otwórz zakładkę „Zarządzaj” i wejdź 
w opcję „Favicon”. Następnie załaduj grafikę w formacie .ico z własnego komputera, postępując według instrukcji z 

przewodnika nr 4 „Tworzenie własnych treści w kreatorze Click Web”.

Gdy proces zakończy się sukcesem, kreator automatycznie ustawi ikonę na karcie przed nazwą strony internetowej.

Ustawienie ikony strony 
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Statystyki Twojej strony

Click Web umożliwia prostą integrację Twojej strony z Google Analytics, popularnym narzędziem do analizy ruchu 
na stronie i analizy efektywności kampanii reklamowych w Internecie. Szczegóły na temat obsługi tego narzędzia 

znajdziesz na oficjalnej stronie Google Analytics.

Aby zintegrować swoją stronę z Google Analytics, otwórz zakładkę „Zarządzaj” i wybierz opcję „Analityka”. 
Następnie wpisz ID swojego konta w Google Analytics w polu tekstowym „ID śledzące”.

Zachowaj zmiany, klikając przycisk „Zapisz”.

Click Web umożliwia również wstawienie własnego skryptu śledzącego. W tym celu wprowadź skrypt w polu 
„Skrypt śledzący”. Następnie zapisz zmiany.

Uwaga! Możesz korzystać z własnego skryptu śledzącego, pod warunkiem że 
jednocześnie nie korzystasz z ID śledzącego.
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Pozycjonowanie strony
Tylko w Click Web Premium i Unlimited

Nawet najładniejsza strona nie sprzeda Twoich produktów, dopóki nie zdobędzie wysokiej pozycji w wynikach 
wyszukiwania Google. W tym rozdziale zdradzimy Ci, co zrobić, aby ułatwić znalezienie Twojej strony w Internecie.
W celu uzyskania wysokiej pozycji w Google wybierz kilka fraz kluczowych, za pomocą których użytkownicy mogą 

wyszukiwać produkty lub usługi oferowane przez Twoją firmę. Kieruj się przy tym następującymi zasadami:

1. Wybieraj często wyszkiwane frazy – tylko takie frazy mogą zagwarantować duże zainteresowanie Twoimi  
 usługami i produktami 
2. Wybieraj frazy o relatywnie niskiej konkurencji – w przypadku wielu często wyszukiwanych fraz   
 konkurencja pomiędzy stronami internetowymi jest tak duża, że trudno liczyć na zajęcie wysokiej pozycji  
 w Google bez  szeroko zakrojonych prac nad tworzeniem treści strony. Z tego powodu warto pozycjonować  
 stronę na frazy o relatywnie niskiej konkurencji.

Gdy już uzbroisz się w odpowiednie frazy, możesz przejść do wypełnienia pól tekstowych w panelu „Pozycjonowanie 
SEO”. W tym celu otwórz zakładkę „Zarządzaj” i wejdź w opcję „Pozycjonowanie SEO”.

W celu ustalenia wysokości konkurencji wokół określonej frazy skorzystaj 
z planera słów kluczowych Google AdWords. Aplikacja umożliwia również 

sprawdzenie popularności danej frazy na podstawie liczby wyszukiwań w 
określonym przedziale czasowym. Słowem, dzięki narzędziom Google AdWords 
możesz znaleźć popularne frazy o niskiej konkurencji. Nie spodziewaj się jednak 

szczególnie dużej liczby takich fraz. 

Warto także rozważyć pozycjonowanie strony na frazy zawierające ograniczenia 
geograficzne do obszaru Twojej dzialałności. Na przykład, zamiast 

pozycjonować stronę na frazę „Usługi brukarskie”, pozycjonuj ją na frazę 
„Usługi brukarskie Szczecin”. Dzięki temu zdobędziesz klientów w rejonie 
Twojego działania. Jednocześnie Twoja strona będzie konkurowała o wysoką 
pozycję w wyszukiwarce z mniejszą liczbą stron niż miałoby to miejsce, gdyby 

została wypozycjonowana na frazę „Usługi brukarskie”.

Dobrze wiedzieć: Jak znaleźć popularną frazę o niskiej konkurencji?
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Tytuł strony w wyszukiwarce
W polu tekstowym „Tytuł” wpisz nagłówek, pod którym Twoja strona będzie wyświetlana w wyszukiwarce Google.  

W tytule powinny pojawić się wybrane przez Ciebie frazy kluczowe. Najlepiej w takiej formie gramatycznej, w jakiej 
wpisywane są w wyszukiwarce Google. Unikaj jednak stylistycznych dziwolągów. Tytuł strony ma przede wszystkim 

zachęcać do jej odwiedzenia. Dlatego powinien brzmieć naturalnie.  

Zapisuj zmiany zawsze po zakończeniu edycji.

Ustawienie słów kluczowych
W polu tekstowym „Słowa kluczowe” wpisz frazy, za pomocą których internauci mogą wyszukiwać usługi lub 

produkty oferowane przez Twoją firmę. Poszczególne frazy rozdzielaj przecinkami. 

Ustawienie języka pozycjonowania
Ustaw język, w którym będzie pozycjonowana Twoja strona. W tym celu wybierz właściwą opcję z zakładki „Język”. 

Zapisz zamiany po zakończonej edycji.
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Przekierowanie użytkowników  
na nowy adres WWW

Click Web pozwala na ustawianie przekierowania pomiędzy podstronami. Ta opcja jest szczególnie przydatna, gdy 
zdecydujesz się na czasowe ukrycie jednej z podstron. Wtedy po wpisaniu jej adresu otworzy się podstrona, na którą 

przekierujesz użytkowników. W tym celu wejdź w zakładkę „Zarządzaj” i wybierz opcję „Przekierowanie”.  
Następnie kliknij przycisk „Nowy” w prawym górnym rogu okna edycji.

Na ekranie pojawią się opcje edycji. W polu tekstowym „Od” wpisz adres WWW, z którego chcesz przekierować 
użytkowników. Z zakładki „Do” wybierz podstronę, na którą chcesz przekierować użytkowników. 

Po wprowadzeniu ustawień, na ekranie pojawi się informacja na temat szczegółów przekierowania.

clickweb-demo1.home.pl/oferta
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W kolejnym kroku wybierz rodzaj przekierowania z zakładki „Typ”.  
Przekierowanie może mieć trwały lub tymczasowy charakter. 

Następnie użyj przycisku „Edytuj” i w kolejnych krokach postępuj według zamieszczonych wyżej instrukcji.

Aby usunąć przekierowanie, otwórz zakładkę „Zarządzaj”, wejdź w opcję „Przekierowania” i kliknij zębatkę „Opcje”. 
Następnie użyj przycisku „Usuń” i potwierdź chęć usunięcia przekierowania.

Zapisz ustawienia, klikając przycisk „Utwórz przekierowanie”.  
 

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przekierowania. W tym celu otwórz zakładkę „Zarządzaj”, wejdź w opcję 
„Przekierowania” i kliknij zębatkę „Opcje” przy opisie przekierowania.
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Resetowanie projektu strony 

 Jeśli chcesz usunąć projekt Twojej strony, użyj opcji resetowania strony. Wejdź w zakładkę „Zarządzaj” i wybierz 
opcję „Resetuj”. Następnie kliknij przycisk „Resetuj”. Na ekranie pojawi się okno potwierdzenia operacji. Kliknij 

przycisk „Ok”, aby zresetować projekt strony.

Uwaga! 
Resetowanie powoduje nieodwracalne usunięcie projektu Twojej strony.
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Publikacja strony w Internecie

W celu udostępnienia strony w Internecie, kliknij przycisk „Publikuj” na górnym pasku narzędzi. Na ekranie pojawi 
się okno z adresem WWW, pod którym Twoja strona zostanie opublikowania. 

Kliknij przycisk „Publikuj”, aby potwierdzić chęć udostępnienia strony.
Strona pojawi się w Internecie pod wybranym adresem WWW.

Wystarczy zalogować się do kreatora i rozpocząć edycję strony.  
Gdy wprowadzisz zmiany, kliknij przycisk „Publikuj”, aby zaktualizować stronę.

Dobrze wiedzieć: Opublikowane strony internetowe również można 
edytować w kreatorze Click Web. 



Przewodniki z serii  
Click Web Academy

1.  Jak zaprojektować wygląd strony internetowej  
w kreatorze Click Web?

2. Wszystko o edytowaniu strony głównej

3. Zasady tworzenia podstron

4. Tworzenie własnych treści w kreatorze Click Web

5. Jak edytować multimedia w kreatorze Click Web?

6. Twoja strona w mediach społecznościowych

7. Wszystko o dodatkach dla przedsiębiorców

8. Dodatki specjalne dla gastronomii

9. Jak stworzyć własny blog w kreatorze Click Web?

10.  Wszystko o zarządzaniu stronami w kreatorze  
Click Web
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