
Specyfikacja wykonania strony internetowej mollonpro.com

Termin wykonania projektu: 10.03.2019 r.

Wersje językowe

1. polska
2. angielska
3. francuska

Wymagania techniczne

1. Strona internetowa musi być obsługiwana przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Internet 
Explorer w wersjach najnowszych na dzień podpisania umowy na wykonanie projektu.

2. Strona musi być dostępna na urządzeniach mobilnych z założeniem wykonana technologii RWD.
3. Strona musi być wyposażona w system zarządzania treścią z możliwością przydzielenia dostępu 

dla dowolnej ilości pracowników firmy.

Integracja z portalami społecznościowymi

Strona musi być zintegrowana z poniższymi portalami społecznościowymi umożliwiając udostępnianie 
dowolnej podstrony:

1. Facebook
2. Vimeo
3. YouTube
4. Pinterest
5. Instagram

Podstrony i działy projektu

1. Strona główna
a. topbar zawierający numery telefonów i adres e-mail, a także linki do portali 

społecznościowych.
b. nawigacja
c. prezentacja banerów reklamowych,
d. możliwość odtworzenia prezentacji firmy w formacie mp4,
e. sekcja aktualności - prezentacja wybranej ilości artykułów posortowanych malejąco 

według daty publikacji.
2. Zakładka “O nas” - prezentacja firmy
3. Dział “Aktualności” - chronologiczna lista artykułów przydzielona do dowolnej ilości kategorii i 

tagów. Administrator strony musi mieć możliwość samodzielnego publikowania nowych 
artykułów. Każdy artykuł poza treścią może posiadać zdjęcie wyróżniające, galerię zdjęć, 
załączniki w postaci plików w dowolnym formacie. Do treści artykułu musi być możliwość dodania 
filmu w trybie “embed” z portali YouTube i Vimeo.  Kategorie muszą mieć możliwość ułożenia w 
hierarchii - kategoria główna i  podkategoria.



4. Dział “Produkty” - prezentacja oferty produktowej. Administrator strony musi mieć możliwość 
samodzielnego aktualizowania produktów. Do każdego produktu musi być możliwość przypisania 
dowolnej ilości kategorii, zdjęcia wyróżniającego, galerii zdjęć, filmu w trybie “embed” z portali 
YouTube i Vimeo, a także hiperłącza do strony produktu w sklepie firmowym.

5. Dział “Materiały promocyjne”
a. Katalog produktów w formacie .pdf
b. Paleta kolorów w formacie .pdf
c. Sekcja “Materiały do pobrania” - zawierać ma materiały promocyjne w formacie 

umożliwiającym publikację na stronie internetowej partnerów firmy, a także w formacie 
umożliwiającym samodzielny wydruk. Sekcja dostępna tylko po poprawnej autoryzacji. 
Administrator strony musi mieć możliwość samodzielnego przydzielenia dostępu do sekcji 
dowolnej ilości użytkownikom.

6. Dział “Dystrybucja”
a. Sekcja “Dystrybutorzy” - lista oficjalnych dystrybutorów firmy. Administrator strony musi 

mieć możliwość samodzielnego aktualizowania danych. Dodatkowo lista musi być 
podzielona na 22 kraje w formie interaktywnej mapy. Administrator musi mieć możliwość 
przypisania do dystrybutora danych tj.:
a.i. nazwa dystrybutora
a.ii. adres z możliwością wyświetlania lokalizacji na mapie,
a.iii. dowolną ilość numerów telefonu w formie aktywnego hiperłącza,
a.iv. dowolną ilość adresów e-mail w formie aktywnego hiperłącza,
a.v. dowolną ilość adresów internetowych formie aktywnego hiperłącza.
a.vi. dowolna ilość adresów do portali społecznościowych w formie aktywnego 

hiperłącza.
b. Zakładka “Program partnerski” - statyczna podstrona prezentująca informacje dotyczące 

oferty programu partnerskiego firmy.
c. Dział “Przedstawiciele handlowy” - lista oficjalnych przedstawicieli handlowych firmy. 

Administrator strony musi mieć możliwość samodzielnego aktualizowania danych. Dział 
musi umożliwiać prezentację przedstawicieli z podziałem na województwa. Administrator 
musi mieć możliwość przypisania do przedstawiciela handlowego danych tj.:
c.i. nazwa przedstawiciela handlowego
c.ii. adres z możliwością wyświetlania lokalizacji na mapie,
c.iii. dowolną ilość numerów telefonu w formie aktywnego hiperłącza,
c.iv. dowolną ilość adresów e-mail w formie aktywnego hiperłącza,
c.v. dowolną ilość adresów internetowych formie aktywnego hiperłącza.
c.vi. dowolna ilość adresów do portali społecznościowych w formie aktywnego 

hiperłącza.
Dodatkową prezentacją listy przedstawicieli musi być interaktywna mapa.

7. Dział “Szkolenia”
a. Zakładka “Szkolenia i warsztaty” - Chronologiczna lista artykułów z kategorii “warsztaty” i 

“szkolenia”.
b. Zakładka “Nasza kadra” - podstrona prezentująca pracowników firmy
c. Filmy instruktażowe - podstrona umożliwiająca publikację filmów z portali YouTube i 

Vimeo.
8. Zakładka “Kontakt” - podstrona z danymi kontaktowymi firmy i jej oddziałów.
9. Dział “POIR” - dział umożliwiający publikację informacji i plików w formacie .pdf dotyczących 

dotacji unijnych.
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