
Ogólna oferta na realizację serwisu internetowego

Projekt graficzny

Zaprojektujemy interesującą i przejrzystą aranżację graficzną, która w połączeniu z intuicyjną nawigacją będzie zachęcać 
i ułatwiać zwiedzania witryny www. Nasz system pracy nad stroną wizualną serwisu www zakłada pełną satysfakcję 
Klienta - oznacza to prowadzenie prac nad layoutem witryny do momentu w którym zostanie osiągnięty pożądany efekt, 
bez konsekwencji w kosztach całego projektu. Stylowa animacja Flash może być dodatkowym elementem 
zwiększającym wizualną atrakcyjność witryny.

System zarządzania treścią

System Actualizer CMS to wygodne narzędzie dla Klienta, pozwalające sprawnie, szybko i samodzielnie przeprowadzać 
aktualizację i rozbudowę serwisu www. Dla naszej agencji Actualizer CMS stanowi platformę sprawnej budowy serwisów 
www  oraz aplikacji internetowych. O przewadze systemu Actualizer CMS nad konkurencyjnymi rozwiązaniami stanowi 
nie tylko łatwość przeprowadzania podstawowych operacji aktualizacyjnych strony, ale ogromne zaplecze 
funkcjonalności systemu, które rośnie z każdym nowym wydaniem. Wysoką ocenę funkcjonalności, wydajności i 
bezpieczeństwa systemu potwierdzają zrealizowane w tym roku wdrożenia dla instytucji rządowych (Portal Innowacji 
PARP, Portal Powroty.gov.pl).

Funkcjonalność systemu została szerzej opisana w w załączniku „Actualizer CMS”.

Standardy sieciowe

Budowa serwisów www zgodnych ze najnowszymi standardami sieciowymi W3C to jeden z naszych priorytetów. Layout 
witryny www zbudowany w nowoczesny sposób, zgodny ze standardami XHTML, CSS, WAI gwarantuje że:
› rozmiar dokumentów będzie nawet o 50% mniejszy, w wyniku czego strony będą wczytywać się szybciej, 

przeglądanie będzie bardziej komfortowe
› przeglądarka będzie szybciej generować dokumenty
› treść strony www zostanie lepiej odseparowana od wyglądu witryny – co umożliwi istotną zmianę wyglądu całej 

witryny przez modyfikacje tylko jej arkusza stylów
› zgodność ze standardem Web Content Accessibility gwarantuje dostępność treści serwisu również dla
› użytkowników niepełnosprawnych oraz możliwość nawigacji używając dowolnej przeglądarki internetowej na 

dowolnej platformie (również dla urządzeń mobilnych)

Więcej informacji o zaletach stosowania standardów sieciowych znajduje się w załączniku “standardy sieciowe”.

Statystyka wejść na stronę www

Do monitorowania ruchu w serwisie www zarządzanym przy pomocy systemu Actualizer CMS służy system trackingowy 
"eSpy". Dzięki zastosowaniu techniki skryptowej (każda strona posiada zaimplementowany skrypt, który pobiera 
szczegółowe dane o użytkowniku) wraz z użyciem technologii cookies, możliwe jest: 

› określenie ilości sesji (wizyt), oraz liczby odsłon poszczególnych stron serwisu, a także ilości pobrań gadżetów przez 
internautów

› poznanie liczby unikalnych użytkowników serwisu, wraz z określeniem hosta, z którego zostało nawiązane 
połączenie

› informacja o stronie z której nastąpiło przekierowanie na witrynę Klienta , wraz z używanymi słowami kluczowymi 
które sprawiły że internauta trafił do serwisu,

› identyfikacja danych osobowych użytkowników, którzy zostawili dane w formularzu,
› dokładna analiza ruchu w serwisie - rejestracja wejść na poszczególne strony serwisu,
› określenie historii odwiedzin danego użytkownika, sposobu poruszania się po serwisie, czasu spędzonego na 

poszczególnych stronach
› rozkład geograficzny użytkowników - ilustracja graficzna na mapie kraju
› określenie technicznych parametrów przeglądarek użytkowników - rodzaju, wersji, rozdzielczości ekranu itp.

Stosowane technologie i standardy

Oprogramowanie na serwerze:
› baza dancyh MySQL 5.x
› system Linux (np. RedHat, Debian)
› serwer www: Apache
› platforma programistyczna: PHP 4.3 lub nowsze
› dodatkowe oprogramowanie na serwerze: pakiet ImageMagick (opcjonalnie)



Cechy wybranych technologii:
› niskie koszty – brak opłat za licencje, niskie opłaty w przypadku korzystania z usług hostingowych firm zewnętrznych

› duża stabilność i niezawodność  – ogromna popularność w zastosowaniach internetowych jest potwierdzeniem tych 
cech

› wysoka wydajność i szybkość działania
› popularność i filozofia Open Source – gwarancja przewidywalności, ciągłego rozwoju, szybkich uaktualnień, i 

niskich kosztów utrzymania

specyfikacja dokumentów wynikowych:
› HTML4.01 STRICT lub XHTML 1.
› CSS 2.0
› XML
› Web Content Accessibility

Wybór powyższych technologii i formatów jest konsekwencją budowy serwisów www zgodnych ze standardami 
sieciowymi. Są to oficjalne standardy wspierane i zalecane przez organizacje które kreują internetową rzeczywistość.

Referencje i zrealizowane wdrożenia

Powroty.gov.pl (http://powroty.gov.pl) 
Serwis www jest ważnym elementem rządowego programu „Masz Plan na powrót?” który został zainicjowany 24 
Października w Londynie przez Premiera Donalda Tuska. Na portalu każdy z internautów, obok aktualnych informacji na 
temat problemów związanych z ponowną organizacją życia i pracy w Polsce uzyskać może praktyczne i konkretne 
odpowiedzi na pytania zadane w formie elektronicznej. Odpowiedzi udzielają - nie później niż po upływie 14 dni od daty 
zarejestrowania przez system internetowy - eksperci, wyspecjalizowani pracownicy Europejskich Służby Zatrudnienia 
(EURES) oraz pracownicy ministerstw i wybranych urzędów państwowych.
System Actualizer CMS pozwala zespołowi redakcyjnemu sprawnie aktualizować i rozbudowywać zawartość serwisu, 
oraz służy jako funkcjonalne narzędzie do realizacji procesu obsługi pytań od internautów.

Polish Business Euro Club (http://polishbusinesseuroclub.com)
Portal skupiajacy wokół siebie społeczność przedsiębiorców polskich i brytyjskich zorientowanych na współpracę. Portal 
wspiera inicjatywy inwestowania w Polsce pod hasłem „Poland ready for Business”. 

Dodatkidogazet.pl (http://dodatkidogazet.pl) 
Serwis społecznościowy - pierwszy i jedyny w Polsce, internetowy przewodnik po rynku dodatków do gazet i czasopism. 
Podpowiada gdzie, kiedy i z jakim tytułem można kupić konkretny dodatek np. Film DVD, torebkę, książkę, czy płytę z 
muzyką. Bazę dodatków tworzą sami internauci, serwis powiadamia o nowościach, umożliwia ocenę, wymianę poglądów 
na forum i w komentarzach, oraz zakup wybranych pozycji. Miesięczny zasięg serwisu to 100 tys. unikanych 
użytkowników.

KUKE Korporacja Kredytów Eksportowych (www.kuke.com.pl)
Serwis www KUKE funkcjonuje w oparciu o system Actualizer CMS. Witryna jest dostępna w trzech wersjach 
językowych, zawiera mechanizm follow me – wirtualny doradca

Pentel Poland (www.pentel.com.pl, http://recycology.pl , http://lancelot.pl)
Dla firmy Pentel Poland Sp. z o.o. - polskiego oddziału japońskiego lidera w branży artykułów piśmienniczych 
przygotowaliśmy kompleksowy projekt internetowy składający się z kilku części. Podstawowym elementem jest serwis 
pentel.pl. Przedsięwzięcie to obejmuje również realizację serwisu sponsorowanego PePe i reklamowej strony 
internetowej Energel- innowacyjnego produktu firmy Pentel, nowej gałęzi produktów Recycology, produktów 
luksusowych marki Lancelot, akcji reklamowych – konkursów i gier on-line.  Serwisy korzystają z systemu Actualizer 
CMS.

ZMPD (Sekcja serwisowa http://uslugi.zmpd.pl) 
Serwis sekcji serwisowej zawiera bazę ogłoszeń, bogaty dział informacyjny z materiałami video, sklep internetowy 
TruckShop oraz oferty specjalne w ramach programu lojalnościowego „Razem w przyszłość”.

MSU S.A. (www.msu.com.pl)
Strona lidera w branży produkcji podeszew do obuwia.

Torfarm S.A. (www.torfarm.com.pl)
Obszerny serwis Ogólnopolskiego Dystrybutora Farmaceutycznego zawiera m.in.: serwis informacyjny, wyszukiwarkę, 
newsletter, sondy, system trackingowy eSpy i panel do administracji serwisem (CMS).

Optima Radix. (www.optimaradix.pl/)
Serwis hurtowni farmaceutycznej wchodzącej w skład grupy Torfarm S.A.
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Oknonet.pl (www.oknonet.pl)
Portal solarki budowlanej – popularny serwis skierowany do branży stolarki budowlanej. Baza firm, artykuły, ogłoszenia, 
wyszukiwarka produktów i usług. Miesięczny zasięg serwisu około 50 tys. unikanych użytkowników.

Sopur (www.sopur.com.pl)
Firma Sopur jest największym polskim producentem wyrobów dekoracyjnych i pielęgnujących drewno.  Serwis www 
wraz z katalogiem produktów zarządzany jest z poziomu aplikacji Actualizer CMS.

BE&K Europe (www.bekeurope.com  )  
Specjalista w dziedzinie prac konstrukcyjno-montażowych. Rozbudowany serwis www w trzech wersjach językowych, 
który dostarcza gościom serwisu pełen zakres informacji o historii i strukturze firmy oraz oferowanych przez nią 
usługach. Platforma Actualizer CMS.

Comp-art (www.comp-art.pl)
Serwis firmy Comp-art. zajmującej się sprzedażą podzespołów i systemów komputerowych zawiera funkcjonalny 
i przejrzysty sklep internetowy dla odbiorców indywidualnych i hurtowych. System dla klientów hurtowych charakteryzuje 
się unikalnymi rozwiązaniami w zakresie integracji ze systemem sprzedaży i magazynowym EuroBOS – pozwala między 
innymi na rezerwacje towaru w trybie rzeczywistym (towar jest zdejmowany z magazynu on-line),  automatyczne 
wystawianie faktur itp.

Vitroflora (www.vitroflora.com.pl)
Serwis www, którego główna częścią jest katalog produktów jest łatwy w aktualizacji dzięki zainstalowaniu najnowszej 
wersji systemu CMS naszego autorstwa (Actualizer). System do zamawiania przez internet przygotowaliśmy kilka 
miesięcy wcześniej.

Wydawnictow Murator   (  bank.muratordom.pl  )
Serwis www, którego główna częścią jest katalog produktów jest łatwy w aktualizacji dzięki zainstalowaniu najnowszej 
wersji systemu CMS naszego autorstwa (Actualizer). System do zamawiania przez internet przygotowaliśmy kilka 
miesięcy wcześniej.

inQuire2
Na  zlecenie  Oxford  Computer  Consultants  zaprojektowaliśmy  layout  dla  ich  serwisu  produktowego  (projekt  strony 
głównej, podstron, wszystkie elementy graficzne).

Polkomtel
Dla Polkomtel SA przygotowaliśmy aplikację służącą do wewnętrznej analizy i prezentacji - bazę i mapę rozmieszczenia 
punktów sprzedaży.
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