Design SharePoint UI

عنوان تخصص :طراح و دیزاین سایتهای شیرپوینتی
عنوان دوره :طراحی و دیزاین سایتهای شیرپوینتی
شناسنامه دوره:
نوع:

دوره آموزشی

مدت زمان دوره

( 24ساعت)

تعداد جلسات

( 8جلسه)

مدت هر جلسه آموزشی

( 3ساعت)

مخاطب:

طراح و دیزاینر سایت های شیرپوینتی

سطح دوره

پیشرفته

نسخه نرم افزار:

SharePoint 2013 Server

نوع تدریس:

مدرس در کالس آموزشی به همراه کارگاه حین دوره

درباره این دوره:

شیرپوینت به عنوان یک زیرساخت قدرتمند برای ایجاد سایت های اینترانت ،اکسترانت و همچنین سایت
های اینترنتی می باشد .منبع ) (SPSDemo.comبرای بهبود و سفارشی سازی سایت های شیرپوینتی نیاز
به دانش در حوزه گرافیک ،طراحی و بهینه سازی ظاهر سایت از طریق  HTMLو  CSSو همچنین دانش
در زمینه

SEO

برای داشتن یک سایت خوب می باشد .به دلیل عدم آگاهی کافی افراد ،سایت های

شیرپوینتی به عنوان سایت های کند معرفی شده اند .سایت آکادمی شیرپوینت ایران نمونه یک سایت
شیرپوینتی سریع ،با  SEOخوب و قالبی متفاوت با ظاهر پیش فرض شیرپوینت می باشد
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مخاطب دوره:
مخاطب این دوره طراحان سایت ،متخصصین برندینگ و کلیه افرادی هستند که قصد دارند تا شیرپوینت
را با ظاهری متفاوت تر از قالب های پیش فرض برای استفاده در داخل سازمان یا به عنوان سایت اینترنتی
به کارگیرند .در این دوره با استفاده از  SharePoint Designerدر حوزه برندینگ سایت دانش منسجمی
در ارتباط با طراحی سایت های اینترنتی مبتنی بر شیرپوینت ارائه می گردد.

پیش نیاز:
▪ داشتن تخصص سرپرست حرفه ای سایت )(B1,B2
▪ آشنایی با HTML/CSS
▪ آشنایی کلی با مفاهیم سایت و اینترنت

مدت دوره:
▪  24ساعت 8 :جلسه آموزشی  3ساعته

مسیر کلی آموزشی آکادمی شیرپوینت ایران
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Branding SharePoint Sites
Module1: What is SharePoint Designer?
▪

What is new in SharePoint Designer 2013?

▪

Exploring the client Interface

Module 2: Page
▪

Create Page

▪

Attach Master Page

▪

Create Page of Last Page

▪

Create Page of Master Page

Module 3: Master Page
▪

Create New Master Page

▪

How to Edit Master page

▪

Apply Master Page

Module 4: Data View
▪

Create Data View

▪

Filter Data View

▪

Sort &Group

▪

Design

▪

Change Style

▪

Sample Data

▪

Total Data

▪

Add New Column

▪

Add picture to new Column

▪

Link to another Page

▪

Link to Edit Page

▪

Add Display Item Form

▪

Add New Item Form

▪

Add Edit Item Form

▪

Empty data View

▪

Single Item View

▪

Multiple Item View

▪

Single Item Form

▪

Multiple Item Form
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▪

New Item Form

▪

Create Parameter

▪

Create Data Source

▪

Create Drop Down for

▪

Conditional Formatting

▪

Inline Editing

▪

Export Web Part

Module 5: Page Layout
▪

Publishing Feature

▪

Create Page of Publishing Page

▪

Create New Master Page for Publishing Page

▪

Create Template Page

▪

Connect to SQL Server

▪

Connect To XML Files

Module 6: CSS
▪

Create Style

▪

Apply Style to Tag

▪

Create CSS File

▪

Apply to My Page
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