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Załącznik nr 3

SPRECYFIKACJA TECHNICZNA

 strona internetowa ma spełniać standardy WCAG 2.0 na poziomie AA zgodnie z wymaganiami zawartymi
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 113 z późn. zm.);
 strona internetowa ma być responsywna i zapewniać poprawne wyświetlanie treści na monitorach PC, laptopów,
tabletów i smartfonów;
 strona internetowa powinna posiadać możliwość wyboru pełnej wersji językowej – j. polski, j. słowacki;
przybliżona ilość tekstu, który znajdzie się na stronie to ok. 15 stron tekstu znormalizowanego; wersja angielska
obejmuje tylko nazwy zakładek, menu oraz podstawową informację o projekcie i partnerach (ok. 2 strony tekstu
znormalizowanego);
 CMS ma umożliwiać administrowanie stroną internetową także osobom nie znającym języka html (dodawanie
stron i podstron, galerii, zakładek i podzakładek, edytowanie już istniejących, dodawanie banerów (pasek boczny),
możliwość przenoszenia treści z plików tekstowych, możliwość tworzenia odnośników między stronami,
możliwość wgrywania plików do pobrania – zdjęć (formaty jpg, png, gif, tiff, bmp, eps, svg), materiałów video
(formaty mp4, mov), audio (formaty wav, mp3), dokumentów (pdf, zip, rar, xls, doc itp.), możliwość tworzenia
galerii zdjęć, ma zawierać różne poziomy dostępu (administrator, redaktor), częściowo zautomatyzowane
elementy: data; układ chronologiczny w kalendarzu);
 CMS powinien działać na serwerze nazwa.pl;
 grafika powinna być spójna z identyfikacją muzeum (logo, kolorystyka, czcionki) i konsultowana na etapie
projektowania z przedstawicielem muzeum oraz wskazanymi przez nie osobami;
 strona internetowa powinna być kompatybilna z przeglądarkami: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
Internet Explorer oraz urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w system: Android, iOS, Microsoft Windows
(aktualne wersje wszystkich ww.);
 każda podstrona ma być wyposażona w możliwość zapisu/wydruku w formacie PDF;
 zasady, które powinny być wzięte pod uwagę podczas tworzenia strony: webusability, user-friendly url, seofriendly.

