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Administrarea site-ului Afaceri.ro presupune, in prezent (iulie 2009) urmatoarele activitati:
1. verificare si aprobare conturi noi de utilizatori;
2. documentare si raspuns la mesajele din contul email contact@afaceri.ro (intrebari, propuneri, 

reclamatii, bug-uri);
3. publicare si ordonare anunturi pe prima pagina a site-ului;
4. refacere traduceri, daca traducerea in RO nu se afiseaza corect pe site sau daca utilizatorii nu 

inteleg un anumit text;
5. verificare si eliminare spammeri.

Pentru realizarea acestor activitati se foloseste:
−backend-ul online, la adresa: www.afaceri.ro/admin/
−contul de email contact@afaceri.ro
−profilul personal de pe site-ul Afaceri.ro

Cap.1. Verificare conturi noi de utilizatori: aprobare / stergere spammer
Pentru aceste operatiuni se foloseste backend-ul, optiunea “View users”:

Se verifica, dimineata si dupa-amiaza, coloana “Enabled”, si anume utilizatorii noi (de la 
inceputul listei) la care scrie “No” (adica nu au contul activat).

mailto:contact@afaceri.ro
http://www.afaceri.ro/admin/
mailto:contact@afaceri.ro
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ATENTIE: 
a) adresele de email sa fie verificate (adica in coloana “Email” sa NU scrie dupa adresa lui de 

email “unverified”):  daca adresa nu e verificata, nu putem sti daca el va citi mesajele automate trimise 
de site (de exemplu, notificarile cand primeste un mesaj nou de la un alt utilizator de pe site)... De 
aceea, de regula NU aprobam acesti utilizatori.

b) evita profilele duplicat: pentru asta, se poate folosi motorul de cautare din backend, indicat in 
poza de mai sus.

Cont activat = utilizatorul poate intra in contul lui pe site si poate folosi instrumentele de acolo.
Cont inactiv = utilizatorul nu poate intra in contul lui pe site... dar profilul lui apare pe site (in lista de 
utilizatori, la cautare, in lista de activitati noi care s-au petrecut pe site pe care o pot vedea ceilalti 
utilizatori cand intra in contul lor pe site) --> de aceea, profilurile SPAM trebuie sterse din backend, 
nu doar dezactivate (vezi mai jos, cap. 5)

Pentru a verifica informatiile, se intra pe link-ul din stanga din coloana “Username” (click-
dreapta si “open in new tab”).

1.1. Aprobare conturi corecte
Daca informatiile scrise in profilul noului utilizator sunt de bun simt, chiar daca mai sumare, 

atunci contul merita activat.
Pentru activare, se intra pe link-ul din dreapta “edit”, si se alege optiunea care trebuie la 

intrebarea din formular: “Enabled?”

1.2. Stergere conturi SPAM
Daca informatiile scrise in profilul noului utilizator sunt alandala (gen acelasi cuvant repetat la 

nesfarsit, cuvinte injurioase etc.), atunci contul trebuie sters.
Pentru aceasta:
−dupa ce am intrat pe link-ul din dreapta “edit”, fara sa activam utilizatorul respectiv, se copie 

adresa de email si username-ul spammer-ului si se noteaza intr-un fisier .txt;
−se intra in optiunea de meniu “Banning/Spam” si se noteaza in casetele corespunzatoare adresa 

de email si username-ul spammer-ului, apoi se salveaza aceasta pagina de la butonul “save changes” de 
la finalul paginii;

−se revine la lista de utilizatori (optiunea de meniu “View users”) si se apasa link-ul “delete” din 
dreptul profilului spamerului.

Cap.2. Raspuns la mesajele din contul email contact@afaceri.ro
Se verifica de 2-3 ori pe zi contul de email, si se raspunde cat mai rapid posibil la mesajele 

primite.
Dupa caz:
− se discuta cu IT daca mesajul mentioneaza un posibil bug pe site;
− se foloseste un mesaj-sablon deja existent (in intregime sau paragrafe, dupa necesitate);
− mesajele legate de publicitatea pe site se transmit catre publicitate@arhipelago.com;

Dupa raspuns, se pastreaza email-ul transmis in folderul de mesaje-sablon, daca estimam ca 

mailto:publicitate@arhipelago.com
mailto:contact@afaceri.ro
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situatia respectiva s-ar putea repeta ceva mai frecvent in viitorul apropiat.

Cap.3. Publicare anunturi pe prima pagina a site-ului
Este vorba despre textele scurte care apar pe prima pagina a site-ului, in centrul ecranului:

Administrarea lor se face din backend, din optiuena de meniu “Announcements” (este a 4-a de la 
finalul meniului).

Numai primele 3 anunturi apar pe site, restul raman intr-un fel de arhiva (conteaza doar ordinea 
stabilita din backend, nu si data publicarii... iar daca raman doar 1-2-3 anunturi vor apare toate pe site, 
indiferent cat de vechi/expirate sunt ele).
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3.1. Ordinea anunturilor se regleaza apasand succesiv link-urile “move down” din dreapta liste 
de anunturi:

3.2. Stergerea anunturilor se face apasand link-ul “delete” din dreapta liste de anunturi.

3.3. Adaugarea unui anunt nou se face apasand link-ul “Post News Item” de deasupra listei de 
anunturi.

3.4. Editarea unui anunt deja publicat se face apasand link-ul “delete” din dreapta liste de 
anunturi.

Pentru scrierea/editarea unui anunt sunt disponibile campurile obligatorii:
− “date”: data sau perioada de desfasurare a evenimentului anuntat;
− “subject”: este echivalent titlului anuntului;
− “content”: anuntul propriu-zis (neaparat formatat HTML: links cu target blank, links cu bold, 

paragrafe etc.).
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ATENTIE: primele anunturi raman afisate pe site permanent, chiar daca le expira data de 
desfasurare --> ele trebuie sterse/mdificate in mod manual!

Cap.4. Refacerea unor traduceri ale textelor standard ale site-ului
Uneori, in medie odata la 1-2 luni, unele mici traduceri in RO ale textului implicit in EN al site-

ului nu se afiseaza deloc pe site.
Acest lucru se observa cel mai frecvent la textele “Ce noutati mai sunt? / ” care apar ca o lista 

lunga atunci cand utilizatorul intra in contul lui pe site.

Eroarea se manifesta prin faptul ca unele textulete nu se afiseaza deloc, incat pe randul respectiv 
din lista este vizibil doar micul desen din partea stanga, de la inceputul randului.

Solutia este simpla:
− se schimba site-ul alternativ pe EN si RO (este un mic meniu in stanga-jos, sub footer) --> se 

noteaza toate expresiile in EN care nu se afisau ca si traducere atunci cand site-ul era setata pe 
versiunea in RO.

− se intra in backend, in meniul “Language Settings” (a 8-a de jos);
− se apasa pe link-ul “edit phrases” de la limba engleza si se va ajunge la o lista imensa cu toate 

textele in engleza care apar pe site sau se trimit ca mesaje prin newsletter/ mesaje automate;
− in motorul de cautare care apare in partea de sus a paginii acestea, se scriu pe rand fragmente 

din propozitiile cu probleme, si va apare o lista cu toate textele in engleza care contin fragmentul de 
text cautat;

− se apasa link-ul “edit” din stanga textul care a manifestat bug-ul;
− daca traducerea in RO exista (cum s-a intamplat pana acum atunci cand s-a manifestat acest 

bug), aduci trebuie doar apasat butonul “Edit Phrase”;
− se reia procedura cu celelalte mesaje care nu se afisau corect in RO.

NOTA: acest bug este cunoscut de Dep. IT, dar inca nu a avut timp sa-l rezolve. Trebuie insistat 
periodic la IT pana se rezolva problema.

ATENTIE: 
- Daca se doreste modificarea/ inlocuirea/imbunatatirea oricaror texte in EN sau traduceri in RO 

de pe site, se foloseste tot lista de texte mentionata mai sus.
- Daca se doreste modificarea mesajelor automate in EN trimise catre utilizatori (anuntare 

abonare, schimbare parola etc.), trebuie folosit si meniul “System Emails” (al 15-lea de sus).
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