
Technická  specifikace  

Funkčnost 
Web bude plně funkční v prohlížečích, které používá 90% uživatelů.: 

IE 6+, Mozilla Firefox 2+, Opera 7+, Safari 3+ 
Redakční systém bude plně funkční a otestován v prohlížeči: 

Mozilla Firefox 2+. 

Obecné funkce webu 
Jednotná registrace pro celý web. Důraz kladen na jednoduchost a přehlednost. Samotné 
platby neřeší webové služby. Tzn. je vygenerována proformo faktura, či uživateli zaslané 
údaje (např. Číslo účtu+variabilní symbol), dle kterých pošle peníze na účet. A pak mu jsou v 
RS povoleny zaplacené funkce (např. čtení článků daného čísla časopisu).  

Bannery = reklama 
Banery se vkládají v RS (zobrazují se na dohodnutých pozicích). Dle nastavení v RS priority, 
kterou si zaplatí klient. Se mu bude zobrazovat banner na zaplaceném místě v zaplacené 
četnosti. (tzn. klient s vyšší prioritou se objeví na reklamním místě vícekrát než klient s nižší 
prioritou)  
  

Článkový systém + archív 
Lze zadat článek a vybrat autora, popřípadě zadat číslo časopisu. 
Zadávají se také klíčová slova, kterými budou články párovány.  
Do archivu se zařadí článek sám, dle datumu vytvoření. 
Je-li článek označen jako placený, zobrazí se pouze kousek článku nebo případně jiný zadaný 
text. 
 

O autorech  
Obsahuje jméno, příjmení, titul, foto a popis autora (všechny další údaje lze vkládat do 
popisu).  
V sekci je nejdříve vidět pouze přehled autorů (popřípadě i s fotografíí – dle grafického 
návrhu). V detailu autora jsou vypsány články, které publikoval a lze je prokliknout a dostat 
se do samotného článku. Z každého článku, který má autora, lze prokliknout do detailu o 
autorovi. 
 

Prodej / koup ě / poptávka a nabídka zam ěstnání  
Sekce je řazena do 4 skupin (Prodej / koupě / poptávka / nabídka), které mají naprosto stejné 
vlastnosti. Každý uživatel může zadat inzerát. Bude hned zveřejněn(jako nepotvrzený) a 
pověřené osobě přijde email o novém inzerátu, která ho buď schválí nebo vymaže. Uživatel 
bude při zadání inzerátu hned registrován (tzn.: povinné údaje – jméno, příjmení, email), 
pokud již není v databázi. 
 



Materiály a p řístroje o kterých se psalo  
Klasický katalog, lze vytvářet skupiny a podskupiny v katalogu. Do těchto skupin lze tvořit 
výrobky obsahující název, foto (popřípadě i více) a popis. 
 

Zajímavé odkazy 
Stránka webu, obsahující pouze jeden textový wysiwyg editor (funguje jako normální stránka 
webu). Lze editovat celý text a vkládat obrázky, odkazy. 

Obchůdek Progresdentu  
Lze vytvářet skupiny a podskupiny v katalogu. Do těchto skupin lze tvořit výrobky obsahující 
název, foto (popřípadě i více) a popis, cenu. Výrobky si vloží uživatel do košíku. Po té 
objedná, nemá-li registraci, bude zaregistrován. Funkce eshopu končí odesláním objednávky 
na příslušný mail + mail objednávajícího. 
 

Ankety  
Hlasování: V RS se zadá otázka a libovolný počet odpovědí. Ve vnějším webu nemá anketa 
žádný detail. Pouze uživatel vybere odpověď, po té se mu zapíše cookie a bude mu po dobu 
trvání této ankety zobrazen aktuální výsledek hlasování. (každý uživatel může hlasovat pouze 
1x) 

Soutěž  
 Obsahuje krátký text+ dlouhý text (wysiwyg editor), do kterého lze vkládat fotografie. 
Krátký text se zobrazuje na úvodní straně. Po rozkliknutí se zobrazí detail, kde bude zobrazen 
dlouhý text + textarea pro zadání odpovědi. Odpověď se odešle mailem a uživatel je 
registrován, nemá-li registraci. 

Diskuze  
Vlákna budou možné vytvářet pouze v RS. Uživatelé mohou přispívat do diskuse. Obdobně 
jako v inzerátech -  bude hned zveřejněn(jako nepotvrzený) a pověřené osobě přijde email o 
novém příspěvku, která ho buď schválí nebo vymaže. 
Malá diskuze bude zveřejněna vždy u každého článku – stejná funkce.  

Fulltext vyhledávání  
Vyhledávání ve všech výše uvedených kategoriích. Dle zadaného nebo více zadných 
klíčových slov. Zobrazí se výpis a po rozkřiknutí se uživatel dostane přimo k hledané 
sekci(např.: článku, autorovi či výrobku v eshopu). Minimální délka vyhledávacího slova jsou 
4 znaky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Cenová kalkulace programové části: 
Bannery = reklama     3 000 Kč 
Aktuáln ě, aneb co se do tisku nevešlo   8 500 Kč 
O autorech       1 500 Kč 
Prodej / koup ě / poptávka a nabídka zam ěstnání 2 000 Kč 
Materiály a p řístroje o kterých se psalo   3 000 Kč 
Obchůdek Progresdentu     12 000 Kč 
Ankety       1 000 Kč 
Sout ěž       1 000 Kč 
Diskuze        3 000 Kč 
Fulltext       2 000 Kč 
Testování       3 000 Kč 

        40 000 Kč 
 

Časový harmonogram 
22.6 13.7. Doprogramování a příprava RS na míru 
13.7 12.8 Napojení aplikace na grafiku 
    13.7. 15.7 Úvodní strana 
    15.7 16.7 Bannery = reklama 

    16.7 22.7 Aktuálně, aneb co se do tisku nevešlo + O autorech 

    22.7 24.7 Prodej / koupě / poptávka a nabídka zaměstnání 

    24.7 1.8 Obchůdek Progresdentu 

    1.8 3.8 Ankety 

    3.8 4.8 Soutěž 

    4.8 10.8 Diskuze  

    10.8 12.8 Fulltext 

12.8 31.8 Přenesení webu na ostrý server a testování funkčnosti 
 


