GlobalDAT a.s.
rozsáhlé webdesign / eshop projekty

Ceník a technické požadavky
Společnost GlobalDAT a.s. se specializuje na rozsáhlé internetové prezentace a eshopy, které zajišťuje náš moderní redakční systém. Naprogramujeme pro vás
výdělečný eshop nebo portál s fórem, fotogalerií, propojíme váš web s
Facebookem a Twitterem a zajistíme mu propagaci. Veškeré webové prezentace
jsou SEO optimalizované.
Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce
formou subdodávek.
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Cena implementace redakčního systému MyWebdesign.cz

Redakční systém MyWebdesign.cz je navržen modulárním způsobem. K základnímu jádru si
můžete dokupovat jen ty moduly, které opravdu potřebujete.
Celková cena díla „na klíč“, tedy od počáteční analýzy, grafického návrhu, až po návrh šablon,
instalaci a SEO optimalizaci, závisí také na složitosti webu jako celku. Běžně se pohybuje v rozmezí
od několika desítek do několika set tisíc Kč.
Rádi pro vás zajistíme jakýkoliv zakázkový vývoj, napojení na vaše účetní systémy, databáze,
interní či externí API a datové zdroje.
Modul
Redakční systém MyWebdesign.cz
• Obsahuje neomezený počet sekcí, kategorií, článků,
automatickou SEO optimalizaci (titulek, SEO URL),
komentáře, autorizace komentářů, práva redaktorů,
správu neomezeného počtu vzhledů, tisk a email
stránky, exporty do RSS/Atom, fulltextové hledání a
další funkce
Instalace systému MyWebdesign.cz
Grafický návrh webové prezentace (Adobe Photoshop)
• včetně dodání zdrojových podkladů v PSD
Analýza projektu
• funkční analýza projektu
• analýza konkurence
• popis koncových zákazníků
Převod grafického návrhu do HTML 5 / CSS 3
Základní optimalizace pro vyhledávače (SEO / SEM)
• Optimalizace struktury webu, URL, titulků
• Technicky optimálně navržené HTML
• Google, Seznam a Yahoo Sitemap
• Zpětné odkazy z několika našich prezentací
Email a tisk stránek
• tisk, zaslání emailem
Návrh vzhledů a funkčnosti (šablon) v redakčním systému
• návrh a implementace webu v redakčním systému
• provedení: HTML 5 / CSS 3 / jQuery 2.1
• 100% podpora pro Internet Explorer 8 a vyšší, poslední
verze Firefoxu, Opery, Safari a Google Chrome; základní
podpora pro IE7
Modul WYSIWYG PRO 2.0
• komfortní editor článků a produktů
• odpora pro copy & paste z Wordu, Excelu
• kontrola pravopisu
• snadný upload obrázků a příloh
• snadná tvorba tabulek

Cena
zdarma

5.000 Kč
dle zvoleného grafika
od 15.000 Kč
od 10.000 Kč
volitelné

10.000 Kč
zdarma

zdarma

od 20.000 Kč

8.000 Kč / doménu
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• před-definované komponenty stránek
• snadné odkazování na ostatní části webové prezentace
• podpora pro video z Youtube, Vimeo, Stream, atd.
E-SHOP – základní modul
• produkty, jejich řazení do více-úrovňové struktury
sekce/kategorie; možnost zařazení produktu do více
kategorií
• uzavření online objednávky přehledně rozdělené do 4
kroků
• databáze klientů, možnost nakoupit s i bez registrace,
více dodacích adres klienta
• stavy objednávek, jejich přehled pro klienty
• emailová oznámení při změně stavů objednávek
• tisk faktur a dodacích listů, export do PDF
• mapa webu zahrnující veškeré zboží
• zasílání emailů a SMS při změně stavu objednávek
• skupiny klientů (či partnerů), slevové skupiny
• stránkování a řazení produktů
• cesta odkazů (breadcrumbs)
• definovatelné filtry a třídění zboží; inteligentní
zobrazení jen používaných filtrů dle právě zvolených
produktů
• fotogalerie produktů, automatická tvorba náhledů
• vkládání videa k produktům
• značky; info o značce
• dotaz na produkt; manažer produktu
• ikony a příznaky novinka, sleva, doprodej, akce, atd.
• sdílení na Facebook a Twitter
• platební metody: dobírka, faktura, odběr v hotovosti
• stavy skladů
ESHOP – fulltextové vyhledávání a našeptávač
ESHOP - interface pro účetní a skladový systém
• napojení na účetní systém (Vision, InfoOffice, Helios,
Money, K2, MRP, a další)
• online propojení s databází:
o zákazníci
o produkty
o kategorie zboží
o alternativní zboží
o parametry a filtry
o objednávky
o faktury (včetně stahování v PDF)
o saldokonta
ESHOP – pokročilé SEO filtry, URL a SEO optimalizace
ESHOP – XML exporty
- Zboží.cz
- Heuréka.cz
- Dostupnostní feed Heuréka.cz

35.000 Kč

5.000 Kč
od 30.000 Kč

15.000 Kč
10.000 Kč
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- Heuréka.sk
- NajNakup.sk
- Aukro.cz
- Compari.ro
- Google Merchant CZ/SK/PL/HU/RO
Multilanguage modul
• CZ, EN, SK, PL, atd. jazykové mutace
• Provoz redakčního systému na více doménách
• Víceměnové prostředí pro eshop
• Volba sekcí / kategorií / produktů pro danou jazykovou
mutaci
E-SHOP – marketingový, věrnostní a slevový modul
• Věrnostní program
o Stav konta bodů
o Dárkový katalog (možnost zadat zboží jako
požadovaný počet bodů + případný doplatek)
o Historie bodového konta
• Marketingové kódy pro slevu
o Sleva procentuální
o Sleva fixní
o Sleva na konkrétní produkt/y
o Sleva na danou kategorii
o Sleva na značku
• Přehled o použitých slevách na back-endu
• Newsletter
o Registrace newsletteru
o Odhlášení neewsletteru
o Rozesílání newsletteru
o Export emailových adres pro newsletter
ESHOP – platební karta
• online napojení na platební modul (3Dsecure) pro
zpracování plateb z VISA / MasterCard
• online autorizace ne/úspěchu platby
• SSL zabezpečení
ESHOP – PayPal
• online platba pomocí PayPalu
ESHOP – statistiky
• nejprodávanější produkty
• doporučené produkty
• akční produkty
• související produkty
• navštívené produkty
Heuréka košík - napojení přes API
Balíkobot – PPL, Česká pošta, DPD, Geis
Fotogalerie a videogalerie
• podpora pro JPEG/TIG/GIF/PNG fotografie
• Youtube, Google a Stream Video
• automatická tvorba náhledů

od 15.000 Kč

35.000 Kč

8.000 Kč

10.000 Kč
5.000 Kč

20.000 Kč
10.000 Kč
15.000 Kč
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•
•

nastavení práv
provázání na redakční systém / články – snadné
vkládání náhledů obrázků i celých fotogalerií do článků
• použití AJAXu pro prohlížení zvětšenin obrázků
Převod textů ze současného webu
• Přesun textů (HTML) do nového CMS
• Základní formátování, úprava vzhledu obsahu pro
novou grafiku

od 10.000 Kč

* veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, jsme plátci DPH

Harmonogram
Harmonogram dodávky vždy závisí na složitosti webové prezentace, připravenosti grafických
podkladů, funkční a marketingové analýzy.
Typicky se pohybuje v rozmezí 4 – 12 týdnů.

Volitelné další služby

Položka
Programátorská práce v kanceláři
Práce na místě klienta
• do celkového počtu hodin se připočítá i doprava
Školení

Cena
1.000 Kč / hodinu
1.500 Kč / hodinu
1.500 Kč / hodinu
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Hardwarové a softwarové požadavky

Pro webové prezentace podporujeme Windows i Linux servery. Pro rozsáhlejší instalace
doporučujeme Windows 2008 R2 a SQL Server 2008 R2 databázi, pro menší instalace postačí
Linux a MySQL (zdarma).
Webovou prezentaci je možné provozovat na vámi zvoleném webhostingu (včetně sdílených či
virtuálních) či vlastním serveru.

Windows
•
•
•
•
•

Linux
•
•
•
•

Windows 2008 R2 Server x64 a vyšší
IIS 7.5 a vyšší
SQL Server 2008 R2 Standard databáze a vyšší
Zend Server CE (PHP 5.3) a vyšší
Plný přístup k serveru přes Remote Desktop a (S)FTP
Apache 2.2
MySQL 5.5 + vzdálený přístup
PHP 5.3 a vyšší
Přístup k serveru přes (S)FTP

Provedení internetové prezentace:
•
•

•
•
•

Redakční systém http://mywebdesign.cz/redakcni-system/
Přístupný web
o Obsah webových stránek je dostupný a čitelný,
o Práci s webovou stránkou řídí uživatel,
o Informace jsou srozumitelné a přehledné,
o Ovládání webu je jasné a pochopitelné,
o Odkazy jsou zřetelné a návodné,
o Kód je technicky způsobilý a strukturovaný
Integrace WYSIWYG editorů pro snadnou editaci
Podpora pro Internet Explorer 8 a vyšší, poslední verze Firefoxu, Opery, Safari a
Google Chrome; základní podpora pro IE7
Technické provedení: HTML 5, CSS 3, jQuery 2.x, jQuery UI, Modernizr
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