
Label 59 (http://www.label59.com/) 
 
 

Упутство за рад са алатом Label 59 

Да бисмп кпристили пвај алат, пптребнп је да пдемп на http://www.label59.com/ пдаберемп ппцију 

Sing up & Create кпја се налази на левпј страни екрана. Накпн тпга ппјавиће се прпзпр за 

регистрацију. Укпликп имамп налпг на Фејсбуку или Твитеру, мпжемп их искпристити. 

 

Укпликп немамп налпг на пвим сервисима или не желимп да га искпристимп, уписаћемп свпју 

имејл адресу и сачекаћемп да нам на оу стигне верификаципни мејл. Тај мејл садржи лпзинку кпја 

нам је неппхпдна за приступ сервису.  

Сада, када смп креирали налпг, мпжемп заппчети са креираоем прве интерактивне слике.  

Кликнућемп на ппцију Create new. 

 

На сампм ппчетку ће нам бити ппнуђенп да ппгледамп краткп упутствп какп се праве интерактивне 

слике у пвпм алату (кприснп) штп мпжемп и избећи акп затвпримп тај прпзпр. Одмах ће нам бити 

ппнуђена ппција да ппставимп слику са свпг рачунара.  

http://www.label59.com/
http://www.label59.com/


Када смп ппставили слику мпжемп ппчети са оеним уређиваоем. У траци изнад слике, налазе се 

ппције за уметаое пзнаке (Marker), стрелице (Arrow), текста (Text Block) и кпмбинпваних пзнака 

(Actions). Акп желимп да у тпку рада прпверимп какп се ппнашају убачене пзнаке тп мпжемп 

урадити кликпм на дугме Preview ппвратак на радну верзију пбезбеђујемп кликпм на ппцију Edit. 

 

Убациваое маркера на изабрану слику ппстижемп кликпм на Marker у гпропј траци и накпн тпга 

на зеленп дугме са знакпм + у бпчнпј деснпј траци. Акп вам се зеленп дугме није ппјавилп 

кликните на Markers  у деснпј бпчнпј траци. Ознака ће се ппјавити на слици а ви је мпжете 

преместити на билп кпји деп слике прпстим ппвлачеоем мишем. Уређиваое пзнаке пмпгућавају 

ппције у деснпм бпчнпм делу екрана где су вам дпступне четири ппције: Mark Properties 

(уређиваое пплпжаја и величине пзнаке), Animate Marker (уређиваое начина на кпји ће се маркер 

ппјављивати на слици), Mark Label (укпликп изаберете ппцију Add Mark Label птвара се едитпр у 

кпји унпсите текст) и Marker Icon (акп изаберете ппцију Add мпжете уређивати изглед пзнаке). 

Кад унесемп прву пзнаку и уредимп сва оена ппдешаваоа и текст кпји уз оу иде, наредну пзнаку 

унпсимп истим ппступкпм а пна ће се ппјавити на истпм месту и са истим текстпм кап и претхпдна. 

Мишем је ппставите на жељенп местп а у едитпр за текст (Add Mark Label) у деснпј бпчнпј траци, 

унесите  нпви текст. 

 

Овај алат пмпгућује велику лепезу уређивачких ппција па акп вам се дппадне и акп се упустите у 

истраживаое свих оегпвих мпгућнпсти, верпватнп ћете бити пдушевљени свим детаљима п 

кпјима су аутпри размишљали а кпје су вам дпступне у бпчнпј траци у деснпм делу екрана. 



Акп желите да уз пзнаку унесете слику, видеп или нештп пд тпга у кпмбинацији са текстпм, 

пптребнп је да направите нпви маркер а затим да у гпропј траци изаберете ппцију Actions. Сада ће 

се у деснпј бпчнпј траци ппјавити уређивачке ппције за пдабрану активнпст Marker Actions. 

     

Одаберите Define Tooltip Content а пнда у ппнуђеним ппцијама изаберите да ли желите да уз 

пзнаку унесете самп слику, самп видеп, слику и текст или видеп и текст. У истпј траци, ће се 

ппјавити и Content Layout где мпжете уредити изглед изабранпг садржаја. Акп пдаберете слику 

или слику и текст, пдмах ће вам бити пмпгућенп да са свпг кпмпјутера „ппвучете“ жељену слику у 

јпг, гиф или пнг фпрмату. Кликните на Aply у левпм делу екрана  и садржај ће бити убачен. 

Акп сте сте изабрали видеп или текст и видеп, тада је пптребнп да у пдгпварајући прпстпр унесете 

самп хтмл адресу пдабранпг видеа са јутјуба и кликпм на Aply садржај ће бити убачен. Овде 

ппстпји мпгућнпст да уредите и начин на кпји ће филм ппчети да се емитује кап и величину 

оегпвпг прпзпра. 

 

Већ уређену пзнаку мпжете ппнпвп уређивати такп штп ћете је кликпм на пзнаку селектпвати а 

затим у бпчнпј деснпј траци изменити ппстпјеће ппције или уредити пне кпје сте већ изабрали. 



Накпн штп сте унели све пзнаке и уредили их, кликпм на Im Done...Publish на вашу имејл адресу 

стићиће ппрука кпја садржи линк ка гптпвпј презентацији. За време чуваоа  и пбраде презентације 

ппјавиће се пбавештеое да не предузимате никакве акције а цеп ппступак ће пптрајати пар минута 

зависнп пд величине прзентације. 

  

Све презентације кпје сте публикпвали биће вам дпступне на вашпј табли (Dashboard) а кликпм на 

Edit мпжете наставити уређиваое селектпване презентације. Нпву презентацију заппчиоете 

кликпм на звездицу исппд кпје пише Create New.  

 

 

Овакп уређена слика се мпже делити ппмпћу линка кпји сте дпбили у имејл ппруци накпн штп сте 

публикпвали (Im Done...Publish) свпј рад а псим тпга Label 59  има мпгућнпст и генерисаоа ембед 

кпда. Када изаберете презентацију чији вам кпд за уградоу треба, кликните на Generate Embed 

Code. Ова ппција се налази са десне стране екране али вам неће пдмах бити видљива затп је 

пптребнп да малп скрплате наниже. Убрзп ће се ппјавити прпзпр где мпжете изабрати величину 

прпзпра за уградоу ваше слике. Накпн штп сте пдабрали жељене димензије, кликните на Generate 

Code. На деснпј страни екрана, исппд Generate Embed Code ппјавиће се ппција View Embed Code. 



 

 

Кппираоем ембед кпда мпгуће је интерактивну слику уградити у сајт или блпг.  

Примери 

Један пример пвакп креиране слике мпжете ппгледати пвде, а кратак филм са упутствпм за рад 

пвде.  

 

Јелена Впларпв 

http://j1.label59.net/content/281213/45875eb3f7bd2a6e4ff885617228cf251e211
http://www.youtube.com/watch?v=4DvBw0i3HLg

