
Špecifikácia diela

V tomto dokumente nájdete namodulované riešenia pre Váš projekt. 

Webstránka s CMS
Názov služby Popis

Plánovanie / definícia / 
užívateľský výskum

• analýza súčasnej / príbuznej webstránky /
• analýza konkurenčných webstránok / typologicky podobných 

webstránok
• analýza kľúčových slov

UX / obsahová stratégia • mapa obsahu stránky
• definícia prvkov webstránky
• flow užívateľa na webstránke
• wireframing
• prototyping

Interface design • hlavný vizuál
• typizované stránky
• responsive design

HTML & CSS • nakódovanie HTML5/CSS3 responsive šablóny
• custom design formulárov
• fonty Google Fonts / Typekit

Programovanie • implementácia CMS, funkcionalita CMS:
• správca stránok: statické stránky (text, obrázky, video, prelinkovanie 

odkazov), článkové stránky (s výpisom článkov v chronologickom 
poradí), download stránky (s možnosťou uploadu súborov na 
stiahnutie), špeciálne zobrazenie profilov postavičiek

• samostatné URL adresy s mp3 súbormi, ktoré je možné stiahnuť alebo 
prehrať v prehliadači - URL odkazy dodáme firme realizujúcej aplikáciu

Ostatné • testovanie a debugging
• dokumentácia
• migrácia na webhosting a spustenie projektu

Support podľa vybraného balíka
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Grafický návrh - úvodná stránka
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Grafický návrh - statická stránka

Statická stránka obsahuje editovateľný blok textu prostredníctvom textového editora. 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Grafický návrh - statická stránka

Statická stránka obsahuje editovateľný blok textu prostredníctvom textového editora. Prostredníctvom 
špeciálneho HTML kódu je možné vkladať aj tzv. výsuvný text pod zvolené tlačidlo. 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Grafický návrh - článková stránka

Stránka zobrazuje chronologický výpis článkov - aktualít, po kliknutí na tlačidlo “načítať staršie články” sa 
zobrazia ďalšie články. Článok je možné vytvoriť prostredníctvom CMS - názov článku, perex, dátum, 
obrázok a obsah článku. 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Grafický návrh - legendy

Stránka obsahuje klikateľné položky - postavičky legiend. Po kliknutí sa v spodnej časti zobrazí obsah - 
informácie o danej legende.

Ďalšie súčasti webstránky
- rebríček súťažiacich
- stránky s mp3 prehrávačom 
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