(Yardım v1.0)
Öncelikle Beste Wordpress Teması’nı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu klavuzda aşağıdaki konulara
açıklık getirilmiştir.
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5.

Tema kurulumunda dikkat edilecek noktalar
Tema kurulumundan sonra yapılması gerekenler
Özel tema bileşenlerini ayarlama
Yeni içerik ekleme
Sıkça sorulan sorular

1. Tema Kurulumunda Dikkat Edilecek Noktalar
Beste Wordpress temanızı normal bir Wordpress temasını kurar gibi kurabilirsiniz. Kurulumda özel olarak
ekstra bir ayarı yoktur. Fakat temayı kurabilmek için sunucunuzda ioncube yüklü olmalı ve encrypt_decrypt
fonksiyonları etkin olmalıdır. Eğer bu şekilde değilse sunucunuzla iletişime geçip, bu ayarları kolayca
yaptırabilirsiniz.

2. Tema Kurulumundan Sonra Yapılması Gerekenler
Menü Ayarları: Temanız 3 adet özel menü desteğine sahiptir. Bunlar; en üst menü, ana menü ve alt menü
olarak sıralanır. Bu menüleri düzenlemek için Wordpress admin panelinde Görünüm menüsü altında bulunan
Menüler seçeneğini seçin. Bunun ardından 3 adet menü oluşturarak, bunları herbir menü ile ilişkilendirin.

Logo Ayarları: Wordpress admin panelinde bulunan Safir Panel menüsü altında logonuzu yükleyebilirsiniz.
Gözat’a tıklayıp resmi yükledikten sonra “Yazıya Dahil Et” butonuna tıklamanız gerekir. Logo dosyanızın
230x70px boyutunda olmasına dikkat ediniz. Hız ve SEO açısından logoya genişlik ve yükseklik verilmiştir.

Farklı boyutta bir logo kullanmak isterseniz, header.php dosyasında bulunan ve <img src=” diye başlayan
logonun eklendiği kısımdaki width ve height parametrelerini logonuzun boyutuna göre değiştirmelisiniz.

Harf Sisteminin Çalışması: Bunun için sitemize iki adet sayfa eklemeliyiz:
1. Sanatçılar için bir sayfa ekleyerek sağ taraftan Harfe Göre Sanatçılar şablonunu seçiniz. Bu sayfanın
başlığı Sanatçılar olmalıdır.
2. Şarkılar için bir sayfa ekleyerek sağ taraftan Harfe Göre Şarkılar şablonunu seçiniz. Bu sayfanın
başlığı Şarkılar olmalıdır.

3. Özel Tema Bileşenlerini Ayarlama
Temanızda anasayfa ve sidebar bölümlerine bileşen ekleyebilirsiniz. Bileşenlerinizi admin panelindeki
Görünüm menüsü altında bulunan Bileşenler seçeneğinden ayarlayabilirsiniz. Beste Wordpress Teması 5
adet özel bileşene sahiptir:
1. Gelişmiş Yazılar Bileşeni
2. Gelişmiş Yorumlar Bileşeni
3. İstatistik Bileşeni
4. 300px Reklam Bileşeni
5. Video Klip Bileşeni

4. Yeni İçerik Ekleme
Sitenize yeni şarkı/haber eklerken normalde yapmanız gerekenlere ek olarak şu hususları göz önünde
bulundurunuz:
Yazı resmi: Şarkılara öne çıkan görsel eklemediğinizde, sanatçı olarak seçtiğiniz kişinin resmi sayfada
gözükecektir. Öne çıkan görsel eklerseniz, anasayfa ve diğer sayfalarda o resim gözükecektir. Haberlerde ise
öne çıkan görsel ile haber resmi ekleyiniz.
Video: Şarkılarınıza video klip eklemek için özel alanlardan faydalanıyoruz. Bunun için videoSite ve videoID
adından iki özel alana değer girmeliyiz. Eğer youtube’dan ekliyorsak videoSite adındaki özel alanı eklemeye
gerek yok, yani varsayılan site youtube olarak belirlendi. Diğer sitelerden ekemek için vimeo, izlesene ve
dailymotion değerlerini videoSite özel alanına eklemeliyiz. videoID kısmına ise video url’sinden elde
edeceğimiz değeri yazmalıyız. Aşağıda bir kaç örnek göreceksiniz:
http://www.youtube.com/watch?v=951S_3uZ9SY
http://vimeo.com/9168868
http://www.izlesene.com/video/sebnem-ferah-sil-bastan/571278#
http://www.dailymotion.com/video/xppe7v_yebnem-ferah-sigara_music?search_algo=2
Not: Temada youtube, vimeo, izlesene ve dailymotion olmak üzere 4 siteye destek veriliyor. Fakat isteğiniz
doğrultusunda diğer siteler ücretsiz olarak entegre edilir.

5. Sıkça Sorulan Sorular:
1) Sanatçılara ait resimler neden görünmüyor?

Öncelikle şarkı detay sayfasından sanatçı ismini seçtiğinizden emin olun. Orada sanatçı bilgisini gördüyseniz,
Sanatçılar kısmında resim ekleyip eklemediğinizi kontrol ediniz.

2) Sitemin hızı ve SEO puanı neden düşük?

Site hız ve SEO puanınız olması gerekenden düşükse, muhtemel sebepler ve çözümleri şunlardır:



Kullandığınız eklentiler skorları negatif etkileyebilir. Lüzumsuz olan bütün eklentileri pasif hale
getirin.
Video kilp bileşeninde embed kodları kullanıldığı ve kodlara müdahale edilemediği için hız ve seo
puanınız bir miktar düşebilir.

Not: Bu dökümanda bahsedilmeyen konular için öncelikle Safirpanel’deki ayarları kontrol ediniz. Yine de
tema ile ilgili halledemediğiniz bir sorun olursa aşağıdaki mail adreslerinden destek alabilirsiniz.
Teknik Destek ve İletişim:
destek@safirtema.com

satis@safirtema.com

safirtema@gmail.com safirtema@gmail.com

Safirtema’yı tercih ettiğiniz için teşekür ederiz. Yeni temalarda buluşmak dileğiyle...

