
BVS Site

Customização de Layout



Objetivo

• Capacitar os profissionais a adaptar o 
layout do BVS Site a sua instituição



Requisitos para Customização
(nível básico)

• São necessários
– Alguns conhecimentos básicos de CSS,
– Editor de HTML & CSS,
– Um cliente de FTP,
– Layout modificado.



BVS Site após instalação



Layout Proposto



Recorte das imagens

banner_novo.jpg

title_pt.gif

logobvs_novo.gif

logoOpas_novo.gif

Estas imagens já estão recortadas no arquivo zip (arquivos_necessarios.zip)



Estrutura de diretórios



Uploads das imagens

Banner_novo.jpg

title_pt.gif

logobvs_novo.giflogoOpas_novo.gif



Estrutura CSS
As folhas de estilo do BVS Site estão divididas em 4 arquivos diferentes na pasta
htdocs/css/public/skins/clasic/common

general.css – Nesta CSS estão os atributos gerais do site, 
como cor e tipo de fonte padrão.
layout.css – Define o tamanho e posições dos elementos, 
margens etc.
styles.css – Definições de estilos dos elementos, cores, 
imagens, bordas, etc.
components.css – Nesta CSS é possível efetuar 
definições específicas para cada componente do BVS Site. 

redefine.css

redefine.css

redefine.css



Ajustes na CSS

O banner está identificado no código 
XHTML em <div class="top">



Ajustes na CSS para o Banner

Para substituir o banner abra o arquivo 
styles.css e localize a linha abaixo

Substituir o arquivo banner.jpg para 
banner_novo.jpg e retirar a cor de fundo 
#7A98A9



Resultado esperado

• Note que ainda é necessário ajustes em 
outros elementos



Substituição de Logotipo
• A substituição do logotipo é efetuada via Admin.

logobvs_novo.gif



 !
Importante!

A troca do logotipo deve ser 
efetudada em todos os idiomas 
habilitados. A Sintaxe 
%SKIN_IMAGE_DIR% 
assegura que a imagem 
indicada será carregada do 
diretório da skin utilizada e de 
seu respectivo idioma



Ajustando o logo Via CSS
• Vamos ajustar a posição do logotipo no banner.

                                                    layout.css

• Modificaremos a distância de 18px para 9px  

18px

20px



Alterando o Título do BVS Site
• A substituição do título é efetuada via Admin



Alterando o título

• Note que não conseguimos o resultado 
esperado, devemos inserir uma imagem para o 
título.

%SKIN_IMAGE_DIR%title_pt.gif



Alterando o Título
• Resultado

É necessário um ajuste de CSS – layout.css



Ajuste de CSS
• layout.css



Adequar os elementos



Ajustar a Cor de Fundo dos 
Elementos

• styles.css

• #FFFFFF;



Resultado

components.css

Comentar /*  */



Resultado atual

Ajustes de 
cor de 
fundo, 
borda e 
bullet



Ajustando o título dos 
componentes

styles.css

border-bottom: 2px solid #003366;
background: #FFFFFF;



Bordas com 
cores 

distintas



Ajuste na components.css



Ajustar o 
rodapé



Ajuste do Rodapé
styles.css



Importante!

• O Conteúdo do Rodapé é modificado via 
Admin



Ajustar

background



Background site – general.css





Perguntas?



Obrigado!
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