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إضافة اطار سعر الذهب اليوم
تعتبر خدمة إضافة اسعار الذهب الى موقعك من الخدمات الجيدة نظرا لما تتمتع بها من سهولة
االستخدام ومالئمتها لكثير من انواع الصفحات على االجهزة المختلفة مثل الجوال والكمبيوتر
واالجهزة الكفية ,حيث يتم تحديد الخيارات المطلوبة ثم يتم نسخ الكود الموجود في موقعك بكل
سهولة ,تمكنك الخدمة من التحكم على خمس مستويات وهما

التحكم في البيانات

يمكنك تخصيص البيانات التي تريد ظهورها وذلك من خالل لوحة التحكم التالية

اختار البيان الذى تريد إخفائه وانتظر حتى يتم اعادة تحميل االطار فمثال اذا اخترت "إخفاء
المصدر" سيكون الشكل

سيكون الشكل في حال االطار االفقي

بنفس الطريقة يمكن إخفاء سعر الكليو او الجنية الذهب او تاريخ التحديث
ملحوظة :ال يوجد تحكم في ارتفاع االطار حيث يكون االرتفاع بناء على البيانات المعروضة يمكنك
إخفاء البيانات بحيث تكون مناسبة لالرتفاع الذى تريده
ملحوظة :في حال كان االطار داخل مساحة لها عنوان يجب اخفاء العنوان الموجود فى االطار
وذلك باختيار "إخفاء العنوان"

التحكم في حجم االطار

ارتفاع االطار يتم التحكم فيه فقط عن طريق اخفاء واظهار البيانات
عرض اطار  :االطار يوائم نفسة مع الشاشات المختلفة مثل الموبيل واالجهزة الكفية المختلفة
التحكم في دولة السعر

من خالل القائمة المنسدلة "الدولة" يمكنك اختيار الدولة التي تريد عرض االسعار فيها كما في
الشكل

تحتوى القائمة السابقة على معظم الدول العربية

التحكم في االلوان

يتم التحكم في االلوان من خالل اربع خواص  ,خاصتين للعنوان وهما لون العنوان ولن خلفية
العنوان ,وخاصتين للمحتوى وهما لون نص المحتوى لون خلفية المحتوى

امثلة للتغير في االلوان

التحكم في التاريخ

يوجد طريقتين للتحكم في التاريخ

اختيار تاريخ معين  :وذلك مناسب اذا كان سيتم تضمين االطار في مقال او خبر فمثال لو اردنا ان
نكتب خبر بالعنوان التالي "سعر الذهب اليوم االحد  2155-55-55في المملكة العربية السعودية "
في هذا الخبر سيكون من غير المناسب ترك التاريخ تلقائي حيث ان السعر سيتغير في اليوم التالي
والتالي وسيظل يتغير باستمرار
تلقائي  :وهو ان يكون الحقل فارغ وسيتم تحديث االسعار بشكل تلقائي وهذا مناسب للبنرات الجانية
التي تعر اخر سعر للذهب
إضافة صورة سعر الذهب اليوم
خدمة إضافة سعر الذهب صورة مناسبة للمقاالت وخبار الذهب وكذلك المشاركة على مواقع
التواصل االجتماعي,
يتم التحكم عن طريق اختيار الدولة واختيار التاريخ وسيتم عرض الصورة مباشرة ,يمكنك نسخ
رابط الصورة او تحمل الصورة الى جهازك او مشاركتها على مواقع التواصل  ,ترك مربع التاريخ
فارغ يعنى تاريخ اليوم

