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 Zachodniopomorskie Towarzystwo 
Przyrodnicze z siedzibą w Szczecinie

W nawiązaniu do Państwa zapytania ofertowego, dotyczącego opracowania i wdrożenia portalu 

internetowego  projektu  „Ochrona  żubrów  in  situ  w  województwie  zachodniopomorskim” 

składamy nasze pytania do opublikowanego opisu:

− Czy powinna być możliwość nadawania uprawnień redaktorom – do poszczególnych 

modułów sportalu? Czy wymagają Państwo bardziej zaawansowanego zarządzania 

uprawnieniami, np. żeby przydzielić uprawnienia redaktorowi tylko do jednej strony 

portalu? Czy powinno być zarządzanie grupami redaktorów, zautomatyzowane nadawanie 

tych samych uprawnień wielu redaktorom?

− Czy będzie potrzeba dołączania do stron dużej ilości zdjęć, załączników, plików 

multimedialnych?

− Czy w panelu zarządzania powinien być podgląd strony przed publikacją oddający w 100% 

widok strony po publikacji?

− Jak Państwo się zamierzają stworzyć zespół redakcyjny – czy wszyscy redaktorzy mają 

mieć możliwość publikacji informacji?

− Czy potrzebna jest możliwość powiększania zdjęć, które będą zamieszczane w treści 

strony?

− Czy istnieje potrzeba zapisywania w bazie zapytań internautów, wpisywanych w 

wyszukiwarkę? Czy chcą Państwo  mieć możliwość dopisywania komentarzy dla 

Internautów do nieznalezionych fraz/zapytań?

− Jakie formaty plików będą Państwo załączać do stron/podstron portalu, aktualności? Czy w 

panelu zarządzania powinna być możliwość wskazywania (i odznaczania) formatów plików 

dozwolonych (/niedozwolonych) jako załączniki?

− Strony portalu, aktualności – powinny mieć zarządzalne w panelu stopki?

− Czy istnieje potrzeba samodzielnego wprowadzania zdjęć/grafik do nagłówka?

− Czy wiadomości bieżące mają mieć opcję publikacji z datą przyszłą? (przy wprowadzeniu 

treści określa się datę, od której informacja jest widoczna dla Internauty)?

− Czy istnieje potrzeba samodzielnego wprowadzania wyskakujących banerów (pop-ap)?

− Czy banery powinny być inne w różnych częściach portalu? Czy istnieje potrzeba 

samodzielnego wprowadzania banerów, np. na określony czas, innych w różnych miejscach 
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portalu (np. także nagłówka)?  

− Czy zdjęcia będą gromadzone w postaci galerii? Jeśli tak – czy będą Państwo podpinać 

zbiory zdjęć do strony?

− Czy zdjęcia w galeriach (zbiorach) powinny mieć funkcję slide show?

− Czy potrzeba jest opcja masowego wprowadzania zdjęć do galerii (w jednym czasie wiele 

zdjęć)?

− Czy ostatnio dodane galerie powinny być automatycznie „zajawiane” na stronie głównej 

portalu?

− Czy w portalu powinna być interaktywna mapa, z możliwością lokalizacji np. informacji o 

siedliskach żubrów?

− Czy potrzebna jest baza, która umożliwi gromadzenie informacji z różnych obszarów 

tematycznych, z której obiekty będą prezentowane na mapie w postaci aktywnych 

punktów?

− Czy przydatne w portalu będzie rysowanie na mapie obiektów liniowych i 

powierzchniowych, które od strony Internauty będą aktywne, po kliknięciu na obiekt będzie 

się pojawiała w dymku informacja o współrzędnych geograficznych oraz GPS obiektu, 

wprowadzone informacje teleadresowe i opisowe, także ze zdjęciami?

− Czy Wykonawca będzie musiał dostarczyć bibliotekę ikon do oznaczeń/punktów na mapie?

Jeżeli tak – w jakiej ilości?

− Czy powinna istnieć możliwość zbierania w bazie danych z wypełnionych formularzy? Czy 

dane powinny być „pobieralne” do np. excela?

− Czy istnieje konieczność wydruku formularzy na oryginalnym wzorze – np. do pobrania dla 

Internautów – po wypełnieniu?

− Czy będzie potrzeba modyfikacji np. pól formularzy?

− Czy zamierzają Państwo publikować formularze w określonym w panelu zarządzania 

czasie, czy będą to formularze stałe?

− Czy w poszczególnych częściach portalu wskazane są wyszukiwarki szczegółowe, 

odpowiadające polami/kryteriami wyszukiwania dla różnego typu informacji?

− Czy bieżące informacje powinny być prezentowane na stronie głównej we flash-boxie?

− Czy istnieje potrzeba oznaczania wybranych bieżących informacji, jako szczególnie ważne, 

oraz zmiany kolejności wyświetlania w widoku Internauty wiadomości, oznaczanych jako 

promowane?

− Czy w portalu przewidują Państwo takie opcje/funkcje jak? Mapa strony, dodaj do 
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ulubionych, RSS?

− Czy potrzebny jest wydruk do pdf z treści strony/aktualności?

− Czy w ofercie Wykonawca powinien uwzględnić szkolenie? Jeśli tak – to dla ilu 

redaktorów i w jakim wymiarze godzin? 

− Czy Wykonawca powinien zapewnić hosting portalu?

− Czy Wykonawca powinien zapewnić szczegółowe instrukcje do zarządzania stworzonym 

portalem oraz szkolenie ?

Z wyrazami szacunku

Marek Jagodziński

Concept Intermedia

tel. 601 680 999
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