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Po zalogowaniu do panelu administracyjnego
CMS WordPress należy zainstalować bezpłatną
wtyczkę MapPress Maps for WordPress
autorstwa Chris Richardson (Wtyczki > Dodaj
nową).  

Strona występuje w dwóch wersjach MapPress Lite (bezpłatna) oraz w wersji
MapPress Pro (płatna 50 USD). 
 
Więcej informacji o samej wtyczce i różnicach pomiędzy wersjami znajdziesz
na stronie: https://mappresspro.com/product/mappress/

Po instalacji aktywuj wtyczkę w systemie CMS.



Zanim dodasz swoją pierwszą mapkę przejdź
do konfiguracji wtyczki: 



W konfiguracji wtyczki zaznacz, że będziesz
używał bezpłatny silnik mapy Leaflet.

Ustaw lokalizację i język ma Polski.

Wybierz ten silnik map

Ustaw domyślną
wielkość mapy na
sronie (dopasowaną
do szablonu strony)



Dodajmy teraz stronę Kontakt z mapką dojazdu

Utwórz mapkę z
lokalizacją do firmy



Dodajmy teraz stronę Kontakt. Na tej stronie,
pod adresem umieścimy mapką z zaznaczonym
jednym punktem.

Utwórz mapkę z
lokalizacją do firmy



Tutaj wprowadź dowolną nazwę

Wybierz optymalną wielkość okna z mapą na stronie

Mapę możesz dowolnie

przesuwać w oknie edycji

Punkt na mapie możesz

przesunąć za pomocą

myszki i ustawić w

dokładnym miejscu

Wpisz w to pole adres punktu a następnie wciśnij klawisz enter

Po wprowadzeniu punktów

wciśnij przycisk Zapisz

Teraz zapisz stronę w WordPressie i zobaczyć czy prawidłowo
wyświetla się w przeglądarce. 



Tutaj wprowadź dowolną nazwę

Wybierz optymalną wielkość okna z mapą na stronie

Wpisz w to pole adres punktu a następnie wciśnij klawisz enter. Powtórz operację dla

każdego kolejnego adresu

Punkt na mapie możesz

przesunąć za pomocą

myszki i ustawić w

dokładnym miejscu

Powiększ mapę aby ułatwić

dokładnie zaznaczyć punkt

na mapie

Lista

dodanych

punktów

Po wprowadzeniu

wszystkich punktów wciśnij

przycisk Zapisz

Mapę możesz dowolnie

przesuwać w oknie edycji

Dodajmy teraz stronę z mapką jaka będzie
przedstawiała na jednej mapie kilka punktów.
Postępujemy podobnie jak poprzednio ale tym
razem dodamy trzy adresy.

Po zapisaniu strony
pokarzą się nam na
mapie trzy punkty.


