
ВЕБЦИКЛОПЕДИЈА: Веб-алати за графички приказ знаоа – Easelly | 1  
 

Лако визуализуј (Easelly) 

 
 

Адреса 
 

 

http://www.easel.ly/ 

Кратак опис: 
 

Самп име алата насталп је кап сливеница речи easy и visualize и упућује на лакп и еднпставнп 
креираое визуалних приказа инфпрмација. Ради на принципу превлачеоа и ппстављаоа 
пбјеката, текста на ппзадину. Сервис нуди некпликп ппчетних гптпвих шаблпна, али 
кпмбинацијп пбјеката лакп мпжемп направити свпју визуализацију. на ппдлпг се не мпгу 
дпдавати видеп, линк, али сппствена слика мпже. Гптпва инфпграфика се мпже преузети кап 
слика, делити путем хипервезе и прегледати у претраживачу или ппставити на некп другп веб 
местп ппмпћу ембед-кпда. 
 

Упутство Видеп-упутствп на енглескпм језику  http://vimeo.com/37781587      

 

 

Садржај 
 

Регистрација и пријава.......................................................................................................................................................... 2 

Раднп пкружеое.................................................................................................................................................................... 4 

Дпдаваое визуелних елемената ..................................................................................................................................... 4 

Избпр теме ..................................................................................................................................................................... 4 

Дпдаваое пбјеката ........................................................................................................................................................ 5 

Дпдаваое ппзадине ...................................................................................................................................................... 5 

Дпдаваое пблика .......................................................................................................................................................... 6 

Дпдаваое текста ........................................................................................................................................................... 6 

Дпдаваое слике ............................................................................................................................................................ 7 

Дпдаваое кппрдинатне мреже ................................................................................................................................... 7 

Уређиваое дпдатих елемената ....................................................................................................................................... 7 

Чуваое ................................................................................................................................................................................ 8 

Дељеое .............................................................................................................................................................................. 9 

Одјављиваое ................................................................................................................................................................... 10 

Примери ............................................................................................................................................................................... 10 

 

http://www.easel.ly/
http://vimeo.com/37781587


ВЕБЦИКЛОПЕДИЈА: Веб-алати за графички приказ знаоа – Easelly | 2  
 

Регистрација и пријава 
 
Алат за лакп креираое визуалних графикпна у бета верзији је, али је стабилан и бесплатан за кпришћеое. Да је у 

развпју видимп јединп пп малпм брпју ппнуђених гптпвих, али су затп мпгућнпсти кпмбинпваоа елемената 

шаблпна велике. На ппчетнпј страници сајта чека нас краткп видеп-упутствп за рад у алату, преглед јавних 

шаблпна за визуализације, а на врху ппције за пријављиваое и регистрацију (login, register).  

 

 
Укпликп се први пут региструјемп, пппунићемп ппља са 

ппдацима и сачекати верификаципни имејл.  
  Сваки следећи пут пријављиваћемп се кприсничким 

именпм (а не имејлпм) и лпзинкпм. 
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Када се региструјемп и пријавимп први пут у гпроем делу ппчетне стране имамп прпстпр за сппствене 

инфпграфикпне кпје ћемп, у складу са настпјаоима сервиса, звати визуализације. Ппштп први пут нећемп имати 

сппствене, дпчекаће нас слајд за ппчетак (Get started) кпји ће нас пдвести на радни прпстпр са кратким 

сликпвним упутствима какп да заппчнемп креацију. У ппцијама ппчетне стране ће убудуће бити и све наше 

креиране визуализације (My visuals).  

 

У другпм делу ппчетне стране су јавни шаблпни, тј. визуализације (Public visuals). У деснпм гпроем делу, ппред 

нашег имена имамп ппцију за уређеое прпфила и кпнтрплне табле (dashboard). Када се затекнемп на опј, 

видећемп да је ппвезана са и врлп слична Впрдпреспвпј кпнтрплнпј табли.  
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Радно окружење 
 

Са ппчетне стране кликпм на слајд за ппчетак (Get started) пдлазимп на радни прпстпр. Раднп пкружеое је врлп 

једнпставнп и све ради на принципу превлачеоа и спуштаоа на радну ппдлпгу кпја није велика. У гпропј линији 

су картице чије се ппције указују у траци  исппд картица, а изабрана ппција се дпвлачи на радну ппдлпгу да бисмп 

је активирали. Први пут ће на саму радну ппдлпгу бити некпликп сликпвнп-текстуалних упутстава какп да 

заппчнемп рад. Све тп мпжемп да пбришемп и преуредимп.  

 

 

Додавање визуелних елемената   
 
У гпропј линији смештенп је 5 картица и 3 дпдатне алатке за уређиваое.  

 

Избор теме 

 
Прва картица кпју сервис зпве Vhemes штп мпже да значи теме за визуализације имамп избпр пд 10-ак гптпвих 

тема. Клик на картицу птвара ппјединачне ппнуде у траци исппд картица. На ппчетку и крају траке са 

ппјединачним примерима се налазе стрелице путем кпјих ппмерамп целу траку. Тему кпја нам се свиди 

једнпставнп превучемп на радну ппдлпгу (canvas). Укпликп нам се не дппадне, самп ћемп изабрати други и оу 

превући.  
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Додавање објеката  

 

Кликпм на картицу Објекти дпбијамп ппнуде симбпла и икпница кпје су разврстане у више категприја. 

Категприју бирамп из падајућег менија, а пне су указују у траци исппд картица. Одабрани пбјект превучемп на 

радну ппдлпгу где га мпжемп уређивати даље: ппвећавати, умаоивати, премештати, меоати бпју или пбрисати 

акп нам се не дппадне.   

 

  

Додавање позадине 

 
Картица за ппзадине (background) даје две мпгућнпсти: 

1. избпр пплпжаја: ппртрет, пплпженп, узанп 
2. избпр дизајна ппзадине (бпја, текстура)  

И ппзадину дпдајемп превлачеоем на ппдлпгу. 
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Додавање облика 

 

У ппнудама картице Облици (Shapes) бирамп стрелице, пблаке, траке и друге пблике кпје дпдајемп 

превлачеоем, а затим мпжемп да их уређујемп. 

 

 

Додавање текста 

 

Уз ппмпћ картице за текст дпвлачимп текст.бпкспве у 3 величине и стила: наслпв, ппглавље и телп текста (пвичан 

текст). Текст-бпксеви имају већ текст, бришемп га и унпсимп свпј.  
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Додавање слике 

 
На радну ппдлпгу мпжемп да дпдамп и слику са свпг рачунара кпристећи картицу за ппстављаое (upload). 

 

 

Додавање координатне мреже  

 

Ради лакшег расппређиваоа елемената на раднпј ппдлпзи кликпм на дугменце за кппрдинатну мрежу (grid) 

учинићемп цеп радни прпстпр мрежастим. Клик на истп дугме уклпниће кппрдинатну мрежу. 

 

 

Уређивање додатих елемената 
 
Сви елементи кпје смп дпдали на радну ппдлпгу, мпгу да се уређују. Када двпструкп кликнемп на неки пд 
дпдатих елемената, псим штп ће се ппјавити плави квадратићи и ивице кап знак да је тај елеменат пзначен и 
спреман за уређиваоа, у црнпј траци исппд картица сада ће бити уређивач за текст, пднпснп слику, пбјекте. 
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Акп смп пзначили текст-бокс уређивач ће имати највише ппнуда, а сам текст ћемп унети у белпм ппљу кпје се 
јавља уз бпкс:  

 

 

Када пзначимп слике или пбјекте, уређивач ће бити нештп сирпмашнији из разумљивих разлпга: 

 

 

 

Чување 
 

Изнад картица има јпш некпликп кпманди међу 
кпјима је и пна за чуваое (save) 

Први пут нам се птвара ппље за унпс имена визуализације 
кпју мпрамп унети енглеским алфабетпм. 
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Дељење 
 

Ппштп сачувамп свпју визуализацију, путем ппције 
Почетна страна (Home) у истпј гпропј траци,  

враћамп се на местп пдакле смп кренули. 

На ппчетнпј страни сада ће бити наша креација.    
Исппд ое имамп две ппције: за преглед (view) и 

дељеое (share) 

 

 
 

Клик на ппцију за дељеое птвара нам прпзпр у кпјем мпжемп да: 

 преузмемп креацију у ЈПГ фпрмату; 

 дпбијемп линк; 

 дпбијемп ембед-кпд за уградоу на некп веб-мест; 

 ппцију да визуализацију учинимп јавнпм (public) или приватнпм (private); 

 пбришемп целу визуализацију. 
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На ппчетнпј страни, и јавним визуализацијама (public visuals) свака пд оих такпђе има ппције за преглед и 

дељеое. Клик на слику визуализације учиниће да се пна ппјави кап тема наше нпве заппчете визуализације.   

 

 

Одјављивање 
 

На ппчетнпј страни се  пдјављујемп са сервиса (logout). 

 

Примери 
 

Једнпставнпст алата, а највише пграниченпст радне ппдлпге на величину једнаку птприлике једнпм А4 листу, 

чини да га мпжемп кпристити за једнпставне визуализације идеја.  

Најбпљи примери за преглед су гптпви шаблпни на сампм сајту. 

 

Славица Јурић 


