Załącznik nr 3: Wytyczne klienta dla projektu
1.
1

Jaka jest preferowana kolorystyka strony:
Kolorystyka utrzymana w konwencji strony Urzędu Miejskiego w Suwałkach:
http://um.suwalki.pl/

2.
3

Strona startowa i podstrony mają mieć układ trójkolumnowy.
Układ strony
- Strona powinna być zoptymalizowana do oglądania przy rozdzielczości monitora 1366x768 i
dostosowana do wygodnego przeglądania we wszystkich przedziałach responsywności.
Menu nad banerem, małe ikony: mapy strony, wyszukiwarki, wersji dla niepełnosprawnych.
- Baner.
- Podział strony:
Lewa kolumna strony – zawierająca główne menu, widoczne w załączniku nr 1 (projekcie
strony). Pod menu mają znajdować się kafelki z odnośnikami do podstron: Materiały
programowe, Materiały treningowe.

3.
4

Środkowa kolumna strony (najszersza) – w przypadku strony głównej wyświetlane będą tu
aktualności. W przypadku każdej kolejnej podstrony będzie tu wyświetlana treść i zdjęcia
(galeria zdjęć) dla poszczególnych treści.
Prawa kolumna – kafelki z grafiką zawierające odnośniki: Urząd Miejski w Suwałkach (strona
Urzędu Miejskiego w Suwałkach), Rewitalizacja Suwałk (strona Rewitalizacji Suwałk na
Facebook’u), Dobre praktyki (podstrona zawierająca linki do stron zewnętrznych), ewentualnie
do umieszczania sond, i innych modułów dodatkowych wyszczególnionych w Załączniku nr 2:
Specyfikacja cenowa.

4.
5

Stopka strony – z możliwością umieszczania dowolnej treści i linków.
Informacja o dofinansowaniu projektu strony internetowej z logami dostarczonymi przez
Zlecającego
Co ma zawierać belka lub główny element graficzny baner: fotografia z napisem (logo):
Rewitalizacja Suwałk

Na stronie można dowolnie dodawać nowe pozycje menu i podmenu, jak również przenosić
pozycje menu i artykuły pomiędzy menu, podmenu lub modułami. Dowolne dodawanie nowych
5.
modułów na stronie (treść modułu dowolny kod html), jak również przenoszenie w inne miejsce.
Włączanie i wyłączanie modułów.
Strona internetowa musi spełniać Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
6. wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
7 teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r. poz. 526). WCAG 2.0 z uwzględnieniem
poziomu AA (z załącznika nr 4 do rozporządzenia) oraz W3C. Strona musi przejść bez błędów
test walidacji (http://validator.w3.org) po wprowadzeniu przykładowych danych.
Strona zaprojektowana według standardów W3C (akceptowana przez walidator W3C, z kodem
7.
HTML zgodnym z zasadami semantyki narzuconej przez W3C) i powinna prawidłowo otwierać
8
się w popularnych przeglądarkach: Edge, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.
8. Możliwość przełączania 3 wielkości czcionki oraz wersja z większym kontrastem (wersja dla
1 niepełnosprawnych).
Preferowany jest prosty edytor z możliwością wklejenia sformatowanego tekstu, np. z MS Word.
Dodawanie nowych obrazów na serwer za pośrednictwem przeglądarki, plików do pobrania z
możliwością dowolnego umieszczania tych elementów w treści artykułu.
9.
Podawanie rozmiaru do którego zdjęcie oraz jego miniatura ma być skalowalna. Umieszczenie
1
zdjęcia z powiększeniem w dowolnym miejscu strony względem tekstu. Moduł dodawania do
serwisu kolejnych menu oraz zmiany ich położenia, z możliwością przypisania do nich kolejnych
podstron. Jednolita czcionka z mechanizmem kontroli rodzaju i wielkości czcionki w serwisie.
Menu musi być takie same dla całego serwisu, mają się w nim ukazać odnośniki takie jak w
10.
załączniku nr 1 będące linkami do konkretnych treści + zawsze odnośnik do „Strona Główna”.

Aktualności będą wyświetlane na środku strony głównej, ma się tam znajdować 6 newsów z
11. zajawką tekstu oraz zdjęciem w układzie blokowym po dwie obok siebie. Układ i wygląd
zgodnie z zarysem – załącznik nr 1.
Galerie zdjęć - po kliknięciu miniatury przegląd galerii z nawigacją następny, poprzedni,
12.
wyjście, podgląd miniatur kolejnych zdjęć pod wyświetlanym zdjęciem.
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