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Príloha .1
Špecifikácia zákazky

Názov projektu: Inovatívny proces výroby, predaja a recyklácie bicyklov
Kód projektu: 313031I133

Názov zákazky:  Naprogramovanie webovej stránky s konfigurátorom / eshop vrátane
vzorového naplnenia obsahu

Špecifikácia zákazky: Predmetom zákazky je naprogramovanie e-shopu s cyklokonfigurátorom
v zmysle špecifikácie.

Názov zákazky Bližšia špecifikácia zákazky Realizácia
v etape

Naprogramovanie
webovej stránky s

konfigurátorom/ eshop
vrátane vzorového
naplnenia obsahu

zameranie: predaj bicyklov a doplnkov 1
funkcie: - multijazy nos   min. SK, UK 1
možnos  zmeni  pe ažnú menu min: Euro, americký dolár 1
naprogramovanie cyklokonfigurátora – možnos  klienta prostredníctvom
e-shopu zmeni  farbu ur ených komponentov bicykla navoli  si príslušné
doplnky. Výsledkom bude kompletný bicykel aj s doplnkami, ktorý sa
klientovi „anima ne“ zobrazí správne zostavený na obrazovke. Jednotlivé
diely bicykla sa budú  ON-LINE zobrazova  prostredníctvom fotiek
a zárove  sa bude meni  hmotnos  a cena nákupného košíka, aby zákazník
v každom  momente videl, ako jeho výber vplýva na dizajn výrobku a
cenu objednávky. Jeden produkt = bicykel, bude pozostáva  z max. po tu
20 položiek. Fotografie dielov (profi fotky na bielom pozadí)  k animácii
konfigurátora dodá zadávate .

3

naprogramovanie možnosti zaslania vlastnej grafiky zákazníka do
reklamnej PROMO plochy bicykla, ktorá má presný tvar a rozmery.
Zákazník bude ma  možnos  posla  a nahra  min. jednoduchú bitmapu do
konfigurátora.  Vlastná grafika musí by  databázovo vždy priradená
k íslu objednávky, alebo k registrovanému zákazníkovi .

3

registrácie zákazníkov + databáza + hromadný mail 1
ukladanie rozpracovaných objednávok (konfigurácie dielov) pre
registrovaných zákazníkov po dobu max. 30 dní, potom automatické
zmazanie, s predošlým mailovým upozornením

3

klasický e-shop položiek: možnos  zmeni  typ, farbu – v konkrétnych
prípadoch sa cena musí automaticky zmeni  pre výbere napr. inej farby,
ve kosti, možné varianty produktov
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foto produktu,  názov, obj. íslo, krátky popis, cena, nákupný košík 1
prepojenie so sociálnymi sie ami 1
možnos  vklada  fotky, obrázky, pdf, word súbory, tabu ky (excel), videá 1
vkladanie 360 ° fotiek (zákazník si pohybom myši to í daný produkt) 2
rôzne spôsoby platby – prevodom na ú et, kreditnou kartou, dobierkou 2
automatický výpo et ceny za dopravu pod a váhy produktov 1
prepojenie s informa ným/ú tovným systémom 3
vkladanie podstránok – min. 5 úrovní 1
fotogaléria 1
vytváranie neobmedzeného množstva produktov, kategórií 1
možnos  vo by min. 2 typov zobrazenia položiek na stránke 2
vyh adáva 2
navigácia pod a kategórií, súvisiaci tovar 2
nákup s registráciou aj bez 2
iná dodacia a faktura ná adresa, možnos  písania I , DI  previazané
spôsoby platby s dopravou

2

automatický mail zákazníkovi pri zmene stavu objednávky(podmienky 2



2

nadefinujeme po as tvorby e-shopu)
vlastný tvar íslovania objednávok 3
zvýraznenie produktov – Aktualita, Novinka, Výhodný nákup 2
automatický prepo et ceny produktu na mernú jednotku 2
skladové množstvá 2
tabu ky k produktu 1
vodoznak v obrázkoch 1
SEO friendly URL 2
Mapa stránky 1
Vyskakovacie POP-UP okno – baner 2

Baner na všetkých podstránkach 1

zobrazenie stránky v mobilných telefónoch – responzívny dizajn 3


