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Προσφέρουμε δυο τύπους φόρμας.

Κλικάρετε στο ‘Προσθήκη περιεχομένου’ (1) στο επάνω μέρος του editor και στη συνέχεια
σύρετε στη σελίδα σας είτε τη ‘Widget Φόρμας’ (2) ή τη ‘Widget Φόρμα εγγραφής’ (3).
Widget Φόρμας

Αυτό περιέχει ένα πεδίο email κι ένα πεδίο μηνύματος.

Κάντε κλικ στο ‘Widget Φόρμας’ στη σελίδα σας και θα έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε
τις ρυθμίσεις.
Ο τίτλος email θα είναι το θέμα στο mail που θα λαμβάνετε όταν κάποιος υποβάλει μια
φόρμα.
Μπορείτε να αλλάξετε το κουμπί ‘Κείμενο’. Πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση
που επιθυμείτε να λαμβάνετε τις φόρμες που υποβάλλονται. Εάν θέλετε οι χρήστες να
κατευθύνονται σε κάποια άλλη σελίδα αφού υποβάλουν την αίτησή τους, επιλέξτε τη
σελίδα από το μενού.
Ή μπορείτε να τους κατευθύνετε σε κάποια άλλη σελίδα πληκτρολογώντας εδώ το URL.
Αποθηκεύστε τις αλλαγές όταν τελειώσετε.
Widget Φόρμα εγγραφής

Μπορείτε να προσθέσετε μια φόρμα εγγραφής στο site σας για να κρατάτε δεδομένα
χρηστών στους οποίους μπορείτε να στέλνετε πληροφορίες.

Ο τίτλος email θα είναι το θέμα στο mail που θα λαμβάνετε όταν κάποιος υποβάλει μια
φόρμα.
Αλλάξτε το κείμενο ετικέτας για να ενημερώσετε τους χρήστες τι θα κάνετε με το mail
τους.
Αλλάξτε το κείμενο στο κουμπί σας.
Πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση που επιθυμείτε να λαμβάνετε τις φόρμες που
υποβάλλονται.
Εάν θέλετε οι χρήστες να κατευθύνονται σε κάποια άλλη σελίδα αφού υποβάλουν την
αίτησή τους, επιλέξτε τη σελίδα από το μενού.
Ή μπορείτε να τους κατευθύνετε σε κάποια άλλη σελίδα πληκτρολογώντας εδώ το URL.
Αποθηκεύστε τις αλλαγές όταν τελειώσετε.
Εάν θέλετε μια πιο περίπλοκη φόρμα…

...Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το Widget Ενσωμάτωσης (embed widget). Κάντε κλικ στο
‘Προσθήκη περιεχομένου’ (1) και σύρετε το widget ενσωμάτωσης στη σελίδα σας (2). Έτσι
θα μπορούν να εμφανίζονται φόρμες που έχουν φτιαχτεί με εργαλεία όπως το JotForm ή το
Wufoo ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα υποστηρίζει Responsive templates.
Παράδειγμα: Δημιουργώντας μια φόρμα κρατήσεων με Jotform

Θα πρέπει να φτιάξετε ένα λογαριασμό στο http://www.jotform.com/
Ο δωρεάν λογαριασμός υποστηρίζει έως και 100 φόρμες υποβολής το μήνα.
Βρείτε μια φόρμα responsive template

Κάντε κλικ στο κουμπί ‘Template φόρμας’ (1) και κάντε αναζήτηση ‘responsive’ (2). Θα
εμφανιστεί μια λίστε με responsive template φόρμες. Επιλέξτε αυτή που σας αρέσει.
Επεξεργασία φόρμας

Αλλάξτε τη φόρμα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που διατίθενται.
Αποκτήστε τον κώδικα ενσωμάτωσης (embed code)

Κάντε κλικ στο ‘Εγκατάσταση & Ενσωμάτωση’ (1) και μετά στο ‘Πηγαίος κώδικας’ (2).
Αντιγράψτε τον πηγαίο κώδικα (3).
Πηγαίνετε στον editor, στο Widget Eνσωμάτωσης που έχετε προσθέσει στη σελίδα σας

Κάντε κλικ στο widget ενσωμάτωσης (embed widget) που προσθέσατε στη σελίδα σας
προηγουμένως (1).

Επικολλήστε τον κώδικα από το Jotfrom (1) και κάντε κλικ στην ‘Aποθήκευση’ (2).
Δοκιμάστε τη φόρμα

Κάντε κλικ στην ‘Προεπισκόπηση’ (1) για να δοκιμάσετε τη φόρμα. Η φόρμα δε θα
λειτουργήσει σε σελίδα που βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας -πρέπει να
χρησιμοποιήσετε την προεπισκόπηση. Δημοσιεύστε το site ώστε η φόρμα να γίνει ορατή
online.

