Ponuka zriadenia, výroby a prevádzky
atraktívnych a moderných WEB prezentácií.
Dovoľujeme si Vás osloviť a ponúknuť Vám naše dlhodobé skúsenosti v oblasti tvorby statických a dynamických
webových prezentácií. Sme pripravený pre Vás vytvoriť akúkoľvek stránku či portál presne podľa Vašich
požiadaviek, predstáv a želaní za viac ako rozumnú cenu. Spojením firmy IDT Praha (http://www.idt.cz), firmy
2mo-Digital Studio Bratislava (http://2mo.elson.sk) a firmy T.I.M. Bratislava došlo k spolupráci na tvorbe web
aplikácií s moderným designom, grafikou a jednoduchou, prehľadnou navigáciou. Podrobný prehľad vybraných
produktov a ich cien nájdete nižšie. Všetko však závisí len na Vašich požiadavkách a náročnosti tvorby, ktoré sa
dohodnú podrobne na našom spoločnom jednaní, neváhajte nás preto telefonicky či elektronicky kontaktovať,
vyšleme za Vami nášho agenta. Kontakt je uvedený na konci ponuky.
Web BASIC

balík obsahuje:

8-10tisíc SK

-zriadenie modernej web stránky (php portálu)
-vydávanie článkov s možnosťou html tagov: články sa zobrazujú priamo na Vašej stránke v poradí podľa Vami
zadanej priority jednotlivým článkom, prípadne podľa dátumu ich vydania s možnosťou vnorenia html kódu, čo
zabezpečuje oživenie článkov grafikou, obrázkami, animácií...
-zobrazovanie aktuálneho času a dátumu z nášho serveru priamo na Vašej stránke.
-zobrazovanie kalendáru s vyznačenými sviatkami (mená, štátne sviatky).
-kniha hosťov (návštev): príklad na: http://elson.sk/kniha.php
-vlastná administrácia stránky: možnosť on-line úpravy a správy Vašej stránky (k dispozícií sú rôzne stupne
prístupových práv: administrátor, redaktor a autor).
Web STANDARD

15-20tisíc SK

balík obsahuje všetko čo Web BASIC, navyše:
-komplexný článkový manažment vrátane možnosti zadania dátumu vydania a stiahnutia článku a systému
komentárov, ktorý umožňuje čitateľom reagovať na vydané články formou komentárov.
-interný reklamný systém (manažment), ktorý vám ponúka profesionálny nástroj pre správu všetkých Vašich
reklamných prvkov, vrátane možnosti ich logického rozčlenenia do rôznych reklamných kampaní, len na dolnej
pozícii (rolovacej).
-komplexný systém vyhľadávania vrátane možnosti hľadania v takzvanej databáze "kľúčových slov", ktorá
umožňuje vysoko efektívny spôsob vyhľadania vo všetkých uverejnených článkoch.
-prepracovaný anketový systém, ktorý sa tiež okrem iného snaží prostredníctvom svojej internej ochrany zabrániť
viacnásobnému hlasovaniu jednej osoby.
-vyhľadávanie portálu aj internetu: modul na vyhľadávanie (podobný ako http://google.com).

Web ADVANCED

25-30tisíc SK

balík obsahuje všetko čo Web STANDARD, navyše:
-inteligentná správa užívateľov, ktorá umožňuje rozlišovať medzi administrátorom systému, redaktormi a autormi
článkov (každému užívateľovi dovolí zvlášť nastaviť jeho prístupové práva k jednotlivým sekciám).
-možnosť definície a správy informačných blokov:

a) "bežné bloky“
b) "systémové bloky"

-rozširuje možnosti užívateľského nastavenia vlastností jednotlivých blokov.
-správu viac úrovňového tematického systému vrátane možnosti vloženia ikony (v rámci prechádzania viac
úrovňového prehľadu existujúcich rubrík v čitateľskom module je uplatňovaná technológia postupne sa
spresňujúceho výsledku, ktorý odpovedá vnoreniu jednotlivých článkov do pod rubrík).
-download manažment, ktorý umožňuje sprístupnenie súborov na vašom informačnom webe a sledovanie štatistiky
ich "sťahovaní".
-špeciálna funkcia "stránkový alias", ktorá umožňuje na vašom webe zobraziť akýkoľvek textový súbor, pričom
takto vygenerovaná stránka automaticky preberá štandardný layout všetkých ostatných stránok.
-rozsiahly štatistický modul, ktorý umožňuje sledovať celkovú návštevnosť webu a čítanosti jednotlivých článkov.
-špeciálny "systém noviniek", ktorý umožňuje veľmi rýchlo a efektívne publikovať krátke informačné správy
väčšinou umiestnené v pravom informačnom stĺpci.
-obslužný modul pre úpravu špeciálnej publikačnej sekcie označenej ako "web links", ktorá slúži k rýchlej a
efektívnej publikácií odkazov na články na iných weboch (v rámci tejto sekcie existuje možnosť tematického
delenia).

Web PRO

35-60tisíc SK

balík obsahuje všetko čo Web ADVANCED, navyše:
-špeciálny mostík pre akýkoľvek systém, ktorý umožňuje veľmi jednoducho rozšíriť o ďalšie nové funkcie, napríklad
e-shop (elektronický obchod)
-systém zosobňovanie: umožňuje napríklad každému čitateľovi vytvoriť si svoje vlastné súkromné navigačné menu,
ktoré sa následne stáva internou súčasťou ľavého informačného stĺpca.
-vlastný interný zálohovací systém: umožní Vám zálohovať celú databázu a následne ju potom aj prostredníctvom
špeciálneho importného systému, v prípade potreby, obnoviť.
-tlač článkov: vytlačenie špeciálne upravenej verzie článku alebo možnosť odoslania informačného e-mailu na
zadanú adresu s hyper textovým odkazom na príslušný článok v tele odoslanej správy.
-inzercia: inzertný modul, do ktorého môžu užívatelia portálu zadávať inzeráty podľa kategórií, vyhľadávať inzeráty
a odpovedať na ne priamo z modulu. Doba uverejnenia sa dá automaticky nastaviť na ľubovolný počet dní po
ktorom sa inzeráty automaticky vymažú. Príklad na http://idt.cz/inzerce.php
-foto galéria: foto galéria s možnosťou vytvárania albumov. Užívateľské nastavenie s možnosťou nastavenia práv
užívateľom k prehliadaniu, vkladaniu, komentovaniu a k prípadnému sledovaniu či obmedzeniu miesta na disku pre
jednotlivého užívateľa. Užívateľské skupiny (napríklad vedúci, zamestnanci atď.) Foto album je s možnosťou
hodnotenia, komentárov a zasielania elektronických pohľadníc. Po zaregistrovaní obdrží užívateľ vlastnú foto
galériu. Príklad na http://album.idt.cz
-Upload Centrum (nahrávanie na web): zdieľanie súborov s užívateľmi prostredníctvom webového rozhrania.
Príklad na http://upload.idt.cz
-RSS systém pre on-line publikáciu článkov na spolupracujúcich weboch + preberanie článkov od ostatných (všetko
on-line bez zásahu ľudskej ruky).
-diskusné fórum: vytvoríme a nainštalujeme akékoľvek diskusné fórum. Príklady na http://forum.idt.cz alebo
jednoduché na http://idt.cz/forum.php
-chat: vytvoríme a nainštalujeme pre Vás akýkoľvek real-time Chat. Možnosť aj v Jave.
-Najčítanejšie články: zoznam najčítanejších článkov za posledné 3 mesiace (mesiace aj počet článkov sa dá
nastaviť)
-redaktorský systém: používajú ho tlačené noviny. Redaktor nemôže vydať článok bez súhlasu šéfa či šéfredaktora.
-prehľad akcií: automaticky pozve na budúce akcie. Váš portál sám upozorní čitateľov na akcie ktoré pripravujete
alebo tiež na štátne sviatky, Vianoce a tak podobne.
-grafy štatistiky návštevnosti: dokonalý prehľad o návštevnosti portálov a čítanosti jednotlivých článkov.
-posledné komentáre: zoznam posledných komentárov k Vašim článkom.
-on line čitatelia: modul, ktorý stráži počet aktuálne pristupujúcich návštevníkov Vášho portálu.

Webhosting PROFESSIONAL

250,- SKK mesačne

balík obsahuje:

Podpora PHP a JSP skriptov, doména s aj bez www.
Neobmedzené databázy MySQL, PostgreSQL a FireBird.
Neobmedzený počet e-mailov, aliasov, forwardov a kôš
Prístup cez HTTPS
Presmerovanie na inú doménu
Prístup cez FTP/s, WebFTP a WebDAV
On-line antivírová kontrola e-mailov
Spam Assassin
Administrácia e-mail účtu cez web rozhranie
Grafická štatistika prístupov a graf trafiky
Prístup k pošte prostredníctvom webu
1 GB pre web
10 GB trafika
dostupnosť 99,99%
technická podpora – email
denné zálohovanie
s SMTP serverom
Webhosting BUSSNIES

350,- SKK mesačne

balík obsahuje všetko čo Webhosting PROFESSIONAL, navyše:
2 GB pre web
25 GB trafika
technická podpora: email, ICQ, mobil
Administrácia a servis

balík obsahuje:

BASIC

400,- SKK mesačne

-dohľad nad prevádzkou stránky či portálu a riešenie prípadných problémov do 12 hodín
Výroba jedného článku či stránky:
Text (dodaný v elektronickej forme):
Text s jednoduchou grafikou:
Text s grafikou či jednoduchou animáciou:
Reklamný banner statický:
Reklamný banner animovaný:

500,- SKK
1.000,- SKK
1.500,- SKK
2.000,- SKK
3.000,- SKK

Naše referencie
http://www.idt.cz
http://www2.idttour.com
http://portal.idt.cz (vývojová verzia)
http://press.idt.cz
http://www.idttour.com
http://www.elson.sk
http://naturvin.elson.sk
http://2mo.elson.sk
http://www.bluemovie.cz
http://www.tojsemja.cz

všetky ceny sú uvedené v SK a bez DPH

Moravská 3, 831 03 Bratislava, tel: +421(2)44461724
e-mail: 2mo@elson.sk
web: http://2mo.elson.sk

