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Pluginate WpForms Lite ning Database for WPforms 
installeerimine  
Wordpressi plugin WPForms on suhteliselt lihtne moodus sisestusvormi lisamiseks enda 
kodulehele. Kui lisatud veebivormi keegi täidab ning saadab, siis andmed saadetakse Sinu 
poolt näidatud emaille. Kui soovid saadetud andmeid vaadata ka enda kodulehe töölaua, siis 
seda saab teha täiendava plugina Database for WPforms abil 
 
Vali töölaua menuust Pluginad 
-> Lisa uus. Kirjuta 
otsingulahtrisse wpforms 
Otsingutulemuste seas näed 
vähemalt kahte pluginat: 

- Contact Form by 
WPForms 

- WPForms Database 
Addon 

Kliki kummagi plugina juures 
asuval  nupul Paigalda. 
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Kui paigaldamine õnnestub, tuleb ka mõlemad pluginad aktiveerida. Seda saab teha 
klõpsates nupul Lülita sisse, mis on ilmunud paigaldamise nupu asemele. Paigaldatud 
pluginad on nüüd näha kõigi pluginate hulgas: 
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Kontaktivormi loomine 
Kontaktivormi lisamiseks vali töölaua menüüst 
WPForms -> Add New  
 
Avaneb vormi lisamise aken, milles tuleb kõigepealt 
näidata nimi loodavale vormile. Samuti saab valida, 
kas hakata looma vormi nullist (valik “Blank Form”) 
või võtta aluseks mõni olemasolev vorm.  

 
 
 
 
 
Antud näiteks alustame nullist. Kliki valikul 
Blank Form/Create a Blank Form. Avaneb 
vormi ehitamise töövahend.  
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Väljade lisamine Kontaktivormile 
Töölaud koosneb kahest poolest:: Vasakul pool on eritüübilised väljad, mida saab lisada 
vormile. Paremal pool on töölaud, mis kujutab loodatat vormi. Sellele töölauale tuleb 
vasakult poolt välju hiirega “lohistad”: Valides välja välja sellel hiirega klõpsates ning 
hiireklahvi all hoides näidata koht, kuhu väli panna. 
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Lisame vormile väljad nime, 
emaili ja kommentaari jjaoks. 
Selleks lohistame vormile väljad: 

- Single Line Text 
- Email 
- Paragraph Text 

 
Kui elemendid on vormile 
lisatud, näeb vorm välja selline 
nagu kõrval asuval pildil.  
 
Nüüd seadistame väljad - 
tõlgime tekstid ning näitame 
millised väljad on kohustuslikud.  
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Klõpsa hiirega vormi elemendil Single Line Text. Lahtris Label näita välja nimi ning väljal 
Descripiton näita lühike abiteks vormi täitjale. 
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Sarnaselt kohanda välja email - klõpsa vormil väljal Email. Nüüd näita Label ja Description. 
Kui kasutaja peab emaili kindlasti täitma, täida linnuke Required 
 
Sarnaselt täida andmed märkuse välja kohta.  

Välja üldised seaded 
Näitame nüüd, milline on saatmise nupul olev 
tekst,teade, mida näidatakse siis kui andmed on 
saadetud ning millisele emailile andmed saadetakse. 
Vali parempoolsest menüüst Settings. Vali (vaikimis 
ongi valitud) rida General. Lahtrisse Submit Button 
Text näita saatmise nupu nimi (näiteks “Saada”). 
Lahtris  Submit Button Processing Text näita tekst, 
mida näidatakse kasutajale vormi saatmise ajal 
(näiteks “Saadan …” 
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Emaili määramiseks  vali nüüd 
Settings -> Notifications. Väljal 
Send To Email Address saab 
näidata emaili, millele saadetakse 
vormi kaudu esitatud andmed. 
Vaikimis väärtus {admin_email} 
tähendab, et andmed saadetakse 
sinu kodulehe administraatori 
aadressile. See on aadress, mis on 
näidatud Wordpressi üldistes 
seadetes. 
 
Kui soovid seda aadressi muuta, 
võid sellesse lahtrisse sisestada 
enda emaili aadressi: 
Võid näidata ka emaili teema (Email Subject) ning emaili Kellelt nime (From Name). 
 
Valiku Settings -> Confirmations kaudu saad muuta teadet, mida näidatakse vormi täitjale 
peale seda kui ta on vormi ära saatnud.  
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Vorm on nüüd valmis. Selle salvestamiseks vajuta ekraani üleval vasakul asuvale nupule 
Save  ning sulge vormide ehitaja üleval vasakul asuvast ristist. 

Vormi lisamine lehele 
 
Vormi saab lisada lehele kas 
lühikoodi abil. Lühikoodi 
näed, kui valid töölaualt 
menüüst WpForms -> All 
Forms. 
 
Kuid samuti saab lisada 
vormi lehele kui blokki. 
Selleks ava muutmiseks leht, 
millele soovid vormi lisada 
(näiteks leht Kontaktid, kui 
oled sellise juba loonud). 
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WpFormsi bloki lisamiseks  vali Lisa blokk (pluss märk lehel)  ning otsi blokki wpform  
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Lisa leitud blokk lehele. Väljal Select a Form vali äsja loodud vormi nimi. Salvesta leht ning 
vaata enda uut vormi. 
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