2. časť Realizačného projektu - „Turistický informačný systém“
Predmet dodávky

A/ Aktualizácia a rozšírenie doterajšej internetovej stránky obce (www.brodzany.sk o novo - vznikajúce
informácie pre fyzických aj virtuálnych návštevníkov obce v nasledovnom rozsahu:

- Aktualizovanie úvodnej stránky a podstránok www.brodzany.sk so zameraním na prezentáciu
novo vznikajúcich informácii v rámci riešenia projektu „Turistická informačná infraštruktúra“
(v rámci projektu navrhnuté informačné tabule, interaktívna mapa obce s turisticky
zaujímavými miestami v obci a bližšími informáciami o nich, informácie o kiosku a odpočívadle,
forma turistického značenia, fotodokumentácia, typy pre návštevníkov obce (jednodňové
výlety, zaujímavosti v okolí) (moderný intuitíny dizajn, prehľadná štruktúra, relevantný obsah).
Vypracovanie úvodnej stránky a podstránok s anglickou mutáciou (moderný intuitíny dizajn,
prehľadná štruktúra, relevantný obsah).
Funkčné zaintegrovanie aktualizovaných a novovytvorených stránok už do existujúceho
systému www.brodzany.sk
UX optimalizácia a redizajnovanie aktualizovanej a rozšírenej www.brodzany.sk
Preklad zadefinovaných textov do anglického jazyka
B/

Vypracovanie dizajnového návrhu a tlač výstižného informačného materiálu

(A4 formát, forma skladačky, 2x prelomený) o obci, jej historických pamiatkach a turistických
zaujímavostiach priamo v nej, ako aj v najbližšom okolí (Krásno, Kližské Hradište, Vrchhora,
Michalov vrch) .
Informačný materiál bude k dispozícii návštevníkom múzea pri pokladni. V limitovanom množstve
(podľa potreby) bude denne umiestňovaný do informačného kiosku (pracovníkom múzea).
Čas prospektov bude k dispozícií pre návštevníkov kúpeľov v Malých Bieliciach a v turistických
informačných centrách v regióne (Prvotná tlač na 2 roky: cca množstvo=počet dní v roku
(300) *25 ks * 2 roky ( cca 15000 ks)).

1 Aktualizácia a rozšírenie internetovej stránky brodzany.sk (podrobná špecifikácia )
1.1 Špecifikácia aktuálnej stránky
1.1.1 Aktuálna štruktúra stránky
nasledujúci diagram zobrazuje aktuálnu štruktúru webu:

1.1.2 Technologická charakteristika aktuálnej web stránky
CMS Wordpress verzia 4.3.3
Moduly:
- Visual Composer.
- Awesoem Responsive Menu
- Kalendár udalostí
- Meta Slider
- Perfect Easy & Powerful Contact Form
- Ultimate Addons for Visual Composer
- UpdraftPlus – Backup/Restore
- W3 Total Cache
- Wordfence Security
- WordPress Importer
- WP Edit
- WP Smush
- WPBakery Visual Composer
- Yoast SEO
Doména a hosting pre web stránku ostávajú u súčastného dodávateľa.

Súčasný layout stránok:

1.2

Špecifikácia dodávky web stránky

1.2.1 Doplnenie anglickej verzie
Užívateľ bude mať možnosť sa dostať na anglickú časť stránky preklikom na ikonku/link, z
ktorejkoľvek časti stránky a zároveň rovnakým spôsobom môže prejsť späť k slovenskej verzii.
Anglická verzia nie je jedna k jednej k slovenskej verzii, obsahuje iba časť informácií určených pre
návštevníkov.
Konkrétne:
- História obce Brodzany
- Brodziansky kaštieľ a priľahlý park
- Ďalšie historické pamiatky Brodzian:


rímsko-katolícky kostol



letohrádok Babylon



evanjelický neogotický kostolík

- Známe osobnosti pochádzajúce z Brodzian
- Historické pamiatky a zaujímavosti v blízkom okolí Brodzian
- Typy na jednodňové výlety
- Interaktívna mapa obce a okolia
Súčasťou dodávky je i návrh štruktúry podstránok pre anglickú verziu.
Súčasťou dodávky je preklad príslušných textov zo slovenského jazyka do angličtiny.

1.2.2 Rozšírenie a aktualizácia súčasnej verzie
V rámci aktualizácie stránky budú doplnené a aktualizované/rozšírené informácie o:
- História obce Brodzany
- Brodziansky kaštieľ a priľahlý park
- Ďalšie historické pamiatky Brodzian:


rímsko-katolícky kostol



letohrádok Babylon



evanjelický neogotický kostolík

- Známe osobnosti pochádzajúce z Brodzian
- Historické pamiatky a zaujímavosti v blízkom okolí Brodzian
- Typy na jednodňové výlety
- Interaktívna mapa obce a okolia
- Galéria realizovaných stavieb v rámci projektu
Súčasťou dodávky je i optimalizácia štruktúry web stránky, návrh moderného, jednotného a
intuitívneho dizajnu.
Obsahovým podkladom pre rozšírenie a aktualizáciu súčasnej verzie internetovej stránky sú
materiály zadefinované v jednotlivých bodoch Realizačného projektu a texty navrhnuté pre
jednotlivé informačné tabule.
Z dôvodu zabezpečenia compatibility aktualizovaných a novovytvorených modulov v rámci
existujúcej internetovej stránky www.brodzany.sk, prevádzkovej a správcovskej funkčnosti
rozšíreného systému, doporučujeme dodávateľovi tejto časti diela odborné konzultácie s
doterajším tvorcom, prevádzkovateľom a správcom internetovej stránky www.brodzany.sk.
Zaintegrovanie aktualizovaných a nových modulov do už existujúceho systému, je potrebné
vykonať v súčinnosti s doterajším tvorcom, prevádzkovateľom a správcom internetovej stránky,
ktorý zabezpečí vlastné vloženie a následne aj otestovanie jednotlivých aktualizovaných a
novovytvorených modulov, ako aj funkčnosť celého systému internetovej stránky
www.brodzany.sk.
Projektová a dizajnová špecifikácia tejto časti projektu bola vypracovaná v úzkej spolupráci s
tvorcom, prevádzkovateľom a správcom internetovej stránky www.brodzany.sk, spoločnosťou
DesiIN.sk.

2 Preklad textov na informačných tabuliach a pre web stánku do anglického
jazyka (podrobná špecifikácia )
Preklad textov zo slovenského do anglického jazyka v objeme 10 normostrán (1 NS = 1 800 znakov
vrátane medzier, cca 250 slov na stranu).

3 Návrh, vytvorenie a vytlačenie prezentačného dokumentu v slovenskej a
anglickej verzii (podrobná špecifikácia )
Súčasťou dodávky je návrh a tlač informačného dokumentu v slovenskej a anglickej verzii.
- Požadovaný náklad tlače je 13 000 ks v slovenskom jazyku, 2 000 ks v anglickom jazyku
- plnofarebná, obojstranná tlač
- formát A4 dva krát prelomený,
- typ papiera – lesklý, min. gramáž 120 g

Leták bude obsahovať vybrané informácie z novovytvorených informačných tabúľ, mapu obce a
kontaktné údaje.

4 Harmonogram priebehu dodávky (etapy)
4.1 Sumarizácia požiadaviek a skompletovanie vstupov pre realizovanú dodávku
4.2 odsúhlasenie (odberateľom) obsahu dodávky
4.3.1 návrh aktualizovanej štruktúry stránky, grafický návrh dizajnu (jednotlivých
obrazoviek) a funkcionalít
4.3.2 grafický návrh letáku
4.4 odsúhlasenie (odberateľom)
4.5 dodávka kompletného diela na testovanie odberateľom
4.6 odsúhlasenie (odberateľom) po testovaní
4.7 dodávka vytlačeného prezentačného dokumentu

