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Сликовити графикон (Piktochart) 

 

 

 

 

Адреса 
 

 

http://piktochart.com/ 

Кратак опис: 
 

Овај алат у бесплатној верзији ограничава кориснике на одређени број сиромашнијих 
образаца у мноштву које имају. Ради на сличном принципу као и остали инфографикони: 
изабере се шаблон, у задате оквире уносе се сопствени подаци, а сликовито се приказују 
избором симбола, графикона, линија, мапа, симбола, додавањем мапе, видеа, слике итд. 
Избор правог шаблона за податке које желимо приказати је увек највећи део посла.. 

Упутство На енглеском: 
http://piktochart.com/resources/video/     
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Регистрација 
 

Уобичајениу опцију за регистрацију (Sign in)нећете наћи на овом сервису, него само за пријављивање (Log in) и за 

почетак креирања (Create for free). Зато ћемо први пут да се региструјемо тако што кликнемо на креирање 

бесплатног инфографикона, сваки следећи пут на пријављивање. 

 

У новом прозору уносимо податке који су нам потребни за регистровање, а најлакше је да повежемо Фејсбук или 

Гугл-налог. Путем имејл-поруке верификоваћемо свој управо отворени налог. 
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Када се региструјемо и пријавимо, можемо да уредимо профил. У опцијама уз профил ће убудуће бити и сви 

наши сачувани инфографикони (Saved Piktocharts). 

 

На страници профила је и обавештење о типу налога (Acount Type), као и позив да пређемо на плаћену верзију.  

 

У бесплатној верзији можемо да радимо готово све што и у плаћеној, али је ограничен број графикона и слика 

које можемо поставити, а број готових шаблона сведен је на 7 од стотине које постоје на сервису. О разликама 

између бесплатне и плаћене верзије обавестићемо се отварајући картицу Цене (Pricing). И у бесплатној верзији 

можемо да креирамо добре и информативне инфокрафиконе чак и кад одаберемо празан шаблон. 
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На самом почетку увек прво бирамо шаблон, празан или један од 7 бесплатни. Било који да одаберемо, нека нас 

не брине задатост јер се све може мењати, уклањати, додавати.  

 

 

Радно окружење 
 

Тек пошто смо изабрали тему наћи ћемо се у радном простору на којем креирамо и уређујемо графикон. У 

централном делу је смештена подлога () на којој је сам шаблон, ако смо га изабрали, односно празно је ако смо 

одабрали празан.  

Рад са блоковима  
 
Један шаблон означава један блок, а можемо ређати више блокова, истог или другачијег шаблона, једне испод 

других, додавањем, копирањем.  За рад са блоком (шаблоном) уз леви руб при врху блока искакаће нам узани 

мени са неколико алатки: Додај блок (Add Block), Обриши блок (Delete Block), Клонирај блок (Clone Block) 

Помери доле (Move Down), Помери горе (Move Up), Одреди висину блока (Block Height). 

Овај мени се појављује кад пређемо мишем у пределу горње леве ивице шаблона. 
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Уређивач елемената у горњој траци 

 
Изнад блока смештен је богат уређивач. Он је стално смештен ту, али има променљив изглед, тј. шта ћемо видети 

у њему шта ће бити активно зависи од елемента који смо означили. Ако је означен бокс за текст онда ће у другој 

траци, првој до блока, бити текстуални уређивач. Ако означимо слику или видео, уређивач неће имати опције за 

текст.  

Изнад два варијабилна реда алатки уређивача су опције:  

 за наш налог из чијег падајућег менија можемо да одемо на профил, таблу са нашим сачуваним 

инфографиконима;  

 мени датотека (File) где именујемо и чувамо инфографикон за наш налог;  

 падајући мени путем којег решавамо проблеме (Troubleshooting Log); 

  иконица са информацијама и помоћ у раду (i); 

 иконица која води на форум. 

 

Додавање и уређивање елемената шаблона  
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На платну можемо да додамо различите елементе будућег инфографикона: текст-бокс, слику, видео, мапу, да јој 

мењамо стил и боју позадине. Ако смо бирали празан шаблон онда ћемо додавати елементе и распоређивати их 

превлачењем где желимо на блоку. Ако смо већ одабрали шаблон, онда ћемо имати задате еелеменете, али се 

њима може мењати положај, величина, могу се брисати, копирати и остале радње уз помоћ уређивача 

елемената. 

Мени за додавање, стил и објављивање налази се са леве стране дужином подлоге за рад. Три кружна дугмета су 

основна понуда тог менија, а кликом на сваки од дугмета испод њих се појављују опције. Тако дугме за додавање 

(Add) има опције за додавање: 1. графичких елемената (Graphics) путем којих можемо додати сличице из понуда 

сервиса и сопствене са рачунара у ограниченом броју на бесплатној верзији, 2. позадине (Background) 3. текста 

(Text), 4. алатке за додатне елементе (Tools) за графиконе мапе, видео, линије.  

Додавање икона, слика, позадине и текста 

 

Графички елементи су 
галерије икона и 

симболичних слика. 
Иконе су разврстане у 

неколико колекција које 
бирамо из падајућег 

менија а цела галерија се 
појављује испод. 

У истој опцији графичких 
елемената налазе се слике 
које су такође разврстане у 

неколико галерија у 
падајућем менију. Ту 

имамо опцију и да бирамо 
слику са свог рачунара и 

поставимо је. 

Следећа опција у 
графичким елементима 

је позадина 
(Background). Свакој 

можемо мењати боју, 
провидност. 

Текст-боксови су подмени 
дугмета Додај (Add). 

Текстови су, по правилу, 
кратки и зaто су понуђени 
наслови (Header), али се 

могу накнадно уређивати уз 
помоћ текстуалног 

уређивача 
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Додавање графикона 

 

У подменију Алатке (Tools) дугмета Додај (Add) су иконице за 4 додатна алата. Клик на њих отвара нове прозоре 

у којима попуњавамо и уређујемо додате елементе: графикон, видео, мапу, линије. Клик на иконицу графикона 

отвориће нови прозор у којем практично креирамо графикон: одаберемо врсту графикона у левом делу прозора, 

у десном унесемо податке или их увеземо, одредимо и напредна подешавања. Пошто подесимо све и будемо 

задовољни оним што видимо , кликнемо на дугме за уметање графикона (Insert Chart). Графикон ће се појавити у 

инфографикону, а можемо га смањивати и премештати на место где желимо. 

 

 

Додавање видео-записа 

 

Следећа важна понуда додатних алатки јесте могућност да додамо видео-запис са Јутјуба или Вимео-сервиса. 

Клик на иконицу за видео отвара једноставан прозор са само једним пољем у коме копирамо и налепимо УРЛ-

адресу видео-записа и кликнемо на дугме Done. Видео-запис ће се појавити у посебном оквиру на 

инфографикону где га можемо померати и умањивати, повећавати, распоређивати око њега друге елементе, 

oбрисати ако смо се предомислили. 
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Додавање мапа 

 
На сличан начин, кад кликнемо на иконицу за додавање мапа, отвара се прозор у којем бирамо континент, 

одређујемо боју и умећемо мапу. Код мапе Европе нису укључене земље које нису у ЕУ, али их у падајућем 

менију има. Мапе постављамо да бисмо показали неку врсту статистике, а не да бисмо одредили путању. На 

постављену мапу можемо да додајемо текст-боксове са одређеним алфанумеричким знацима који преносе неку 

информацију или приказују релацију. 
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Чување, објављивање и одјава  
 

Када смо завршили рад или желимо да га прекинемо па касније наставимо, обавезно морамо сачувати 

дотадашњи рад. У траци изнад уређивача је падајући мени Датотека (File) у којој бирамо опцију за чување 

(Sve). Када чувамо први пут инфографикон, прво ћемо јој дати име у пољу које нам се појави. Сваки следећи пут, 

само ћемо ажурирати дотадашње промене (Update). Уколико желимо да сачувамо различите верзије истог 

инфографикона користићемо опцију Сачувај као (Save As). 

 
 

 

 

 

 
Линк за дељење и ембед-код за уграђивање инфографикона добијамо кликом на дугме Објављивање () у менију 
с леве стране. Кликом на то дугме отвара се прозор са 3 картице: ЈПГ, ХТМЛ, социјалне мреже. У првој 
генеришемо цео графикон као слику одређене величине и преузимамо на рачунар; у другом добијамо ХТМЛ-код 
који копирамо и налепљујемо на веб-место; у трећој картици добијамо могућност да аутоматски делимо 
инфографикон на популарним социјалним мрежама. 
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Са сервиса се одјављујемо у опцијама са нашим 
именом односно имејл-адресом бирајући опцију за 
одјављивање (Log out). 

 

 

Примери 
 

Иако прилично ограничен по броју графикона, слика које можемо оградити, шаблона које можемо користити, 

сервис нас не ограничава у комбинаторици и уз мало креативности можемо направити врло професионалне 

инфографиконе. Код инфографикона је набитније да комбинацијом мало речи, статистике и информативних 

слика покажемо најважније резултате неког истраживања, стање поводом неке теме, развој неке појаве са 

показатељима, релације и слично. Таква комбинација слика, речи и бројева много боље се памти јер је све 

кључно већ филтрирано, па су инфографикони идеални за наставу  подучавање.  

На самом сервису постоји галерија објављених инфографикона у којој се могу погледати разноврсни примери: 

 http://piktochart.com/gallery/showcase/ 

 

 

Славица Јурић 

http://piktochart.com/gallery/showcase/

