zał. nr 1

Specyfikacja strony internetowej

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej z wykorzystaniem
systemu samodzielnego zarządzania treścią w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy
szlak wokół Tatr” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka
2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury transgranicznej, Temat 2. Infrastruktura komunikacyjna i
transportowa. Strona internetowa ma umożliwiać przekazywanie oraz udostępnianie informacji i materiałów o
realizowanym projekcie.
Z uwagi na planowaną szeroką działalność w ramach projektu strona internetowa ma pełnić przede wszystkim
funkcję informacyjną, umożliwiać gromadzenie i udostępnianie dużej liczby aktualnych i archiwalnych
informacji, dokumentów, materiałów graficznych i multimedialnych, związanych z realizowanymi
przedsięwzięciami oraz ich swobodne przeglądanie i pobieranie przez użytkowników. Wszystkie informacje
zamieszczane będą w języku polskim, słowackim i angielskim.
Ze względu na jej funkcję strona powinna być nowoczesna i estetyczna, o przejrzystym menu oraz prostej,
logicznej i intuicyjnej nawigacji i obsłudze dla użytkownika. Strona ma umożliwiać samodzielne zarządzanie jej
treścią, wyglądem i zawartością przez Zamawiającego, bieżące aktualizowanie, dodawanie, zmienianie treści,
rozbudowę strony, zarówno poprzez poszerzenie o dodatkowe działy i podstrony, jak i poprzez dodawanie,
usuwanie, podmienianie załączników w postaci plików oraz materiałów graficznych i multimedialnych.

Usługa obejmuje:



zakup domeny



zaprojektowanie funkcjonalności strony,



wykonanie projektu graficznego strony,



wykonanie strony w trzech wersjach językowych (polskiej, słowackiej i angielskiej) zgodnie ze
standardami W3C,



technologia witryny: system CMS + elementy flash,



wdrożenie i uruchomienie strony na serwerze wskazanym przez Zamawiającego,



udostępnienie strony w publicznej sieci internetowej osobom trzecim od dnia odbioru strony przez
Zamawiającego, pod adresem wskazanym przez Zamawiającego, zapewniające jednakową
czytelność strony w różnych przeglądarkach: Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome,



udzielenie licencji dla systemu samodzielnego zarządzania treścią nieograniczonej czasowo i
terytorialnie,



przeszkolenie personelu Zamawiającego,



zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz kompletnej pomocy technicznej i wsparcia technicznego,

Właścicielem domeny, strony internetowej, jej grafiki, kodu źródłowego, baz danych i ich zawartości jest
Zamawiający.
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Struktura strony:
Poniżej przedstawiono wstępną propozycję, uwzględniającą zakres informacji i materiałów, przygotowanych
przez Zamawiającego, które znajdą się na stronie. W celu zapewnienia optymalnej przejrzystości i ułatwienia
użytkownikom pełnego dostępu do informacji koncepcja ta może ulec zmianie podczas prac nad projektem
strony.

 STRONA GŁÓWNA
 AKTUALNOŚCI /w tym dostęp do archiwum aktualności, możliwość dołączenia miniatury
fotografii lub ilustracji oraz wyróżnienia ważnej informacji w formie banera, elementy flash/


O SZLAKU (geneza, kalendarium, opis całej koncepcji)

PROJEKT „HISTORYCZNO-KULTUROWO-PRZYRODNICZY SZLAK WOKÓŁ TATR
w tym m.in.:



•
•
•
•
•

charakterystyka projektu
cele projektu
partnerzy
działania
rezultaty

 POSTĘP W REALIZACJI SZLAKU-OPIS Z DOKUMENTACJĄ ZDJĘCIOWĄ, np. w formie
blogu
 INTERAKTYWNA MAPA SZLAKU: umożliwiająca m.in. prezentację ścieżek rowerowych,
wskazanie aktualnej pozycji. Fajnie by było, jakby mapa zawierała następujące elementy:

•

zaznaczone odcinki szlaku wg podziału na: Odcinek wybudowany, Odcinek w trakcie prac
budowlanych, Odcinek w trakcie prac projektowych

•

przekrój trasy (dostępne w studium planistycznym),

•

opis trasy (ze studium),

•

„warto obejrzeć” ze zdjęciami (atrakcje turystyczne zostały również opisane w studium).
Fotografie walorów przyrodniczych i kulturowych zostaną wykonane w trakcie zbierania
materiałów do filmu.

•

Informacje praktyczne (w przyszłości można dodać taką zakładkę dotycząca m.in.
parkingów, miejsc noclegowych, gastronomii).

•

Ślady GPS.
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 PLANER PODRÓŻY
 FORUM – służące wymianie informacji między rowerzystami
 GALERIA /z możliwością przeglądania fotografii i filmów,
 LINKI
 KONTAKT (dane do partnerów +mailowy formularz kontaktowy)
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