
 
 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2 z dn. 20.07.2017 

Założenia do strony internetowej 

1. Strona będzie posiadad trzy wersje językowe: polską, angielską i niemiecką. 

2. Projekt graficzny  

Projekt graficzny powinien byd nowoczesny oraz spójny z nowo tworzonym systemem 

identyfikacji wizualnej Wikpol Sp. z o.o. Powinien także: 

 akcentowad nowoczesnośd/innowacyjnośd oraz profesjonalizm/eksperckośd 

 kojarzyd się z branżą robotyzacji procesów produkcyjnych 

 byd zgodny ze współczesnymi standardami projektowania stron internetowych 

 prezentowad zróżnicowane elementy graficzne na podstronach, zgodne z umieszczonymi na 

nich treściami 

3. Strona główna  

Strona główna powinna jednoznacznie informowad o przedmiocie działalności firmy oraz zachęcid 

do poznania oferty. Powinna zawierad następujące elementy: 

 slider uwzgledniający zmianę wielu zdjęd, w opcji  slajder wielowarstwowy/film (przykład: 

http://www.fanuc.eu/pl/pl)  

Zamiennie do slajderu wielowarstwowego można rozważad zastosowanie subtelnego  

ruchomego elementu graficznego /ruchomego tła/animacji podczas przewijania. 

 informacja o przedmiocie działalności firmy/wiodącym produkcie w formie hasła/grafiki 

 opis procesu w postaci rysunku/animacji 3d 

 zasygnalizowanie głównych produktów:  

- zrobotyzowane linie paletyzacji i depaletyzacji 

- zrobotyzowane linie i pakowania zbiorczego 

- maszyny pakujące oraz zrobotyzowane linie pakujące 

- zrobotyzowane linie oceny surowca dla przemysłu spożywczego 

- wagi przemysłowe 

- kompleksowe systemy obsługi skupu surowca 

- systemy pick&place 

- oprogramowanie wspierające procesy 

 ikonografika, np. liczba zrealizowanych inwestycji, liczba klientów lub atuty firmy (ikonki)   

 krótki film o firmie (po stronie Wikpol Sp. z o.o.) 

 przycisk: Wyślij zapytanie/ Napisz do nas 

 szybki kontakt w pasku górnym opcjonalnie ( brak infolinii) 

 logotypy unijne 

4. Wstępny zakres podstron: 

1) Oferta  

http://www.fanuc.eu/pl/pl


 
 

 przedstawienie oferty pod kątem: 

- rodzajów produktów podlagających operacjom: 1) paletyzacji 2)pakowania 3) ważenia  

i pakowania/ważenia (opakowania kartonowe, worki, butelki, pakiety/zgrzewki, big-bagi, 

produkty sypkie)  

- branż, do których oferta jest skierowana  

- przycisk do formularza z zapytaniem  

 FAQ 

 Do pobrana (Ogólne warunki dostaw, Ogólne warunki zakupu, opcjonalnie katalogi 

produktów).    

Ilustracją oferty będą: 

- rysunki i animacje 3d (prosimy o uwzględnienie w cenie usługi): ok. 6 prostych animacji –  

widok urządzenia 360 o i/lub powtarzalny ruch elementu urządzenia (ruch góra/dół albo  

pobranie chwytakiem obiektu i przeniesienie go na paletę)  

- zdjęcia  

- przekierowania do Realizacji 

2) Serwis (oferta, zasady, Przycisk: Skontaktuj się/Zgłoś problem) 

3) Klienci (logotypy, zasady współpracy, case study) 

4) Realizacje (korzyści,  lista wybranych realizacji,  case study, ilustrowane zdjęciami i filmami) 

5) Kariera (ogłoszenia, dlaczego warto pracowad w Wikpolu, wywiady z pracownikami) 

6) O nas (wizytówka firmy, polityka jakości, nagrody i certyfikaty, zrównoważony rozwój / 

społeczna odpowiedzialnośd, ochrona środowiska/, dotacje UE, historia) 

7) Aktualności 

8) Kontakt (dane teleadresowe, mapka, formularz kontaktowy)  

9) Stopka z logotypami głównych partnerów lub elementami formalnymi 

Dodatkowo:  

 efektywna i czytelna nawigacja 

 submenu w podstronach ułatwiające nawigację  

 czytelne diagramy/schematy/tabele umieszczane w postaci grafik   

5. Pozostałe założenia  

 element interaktywny w postaci „konfiguratora”: klient konfiguruje ułożenie produktu na 

palecie / projektuje linię / wysyła zapytanie na bazie szczegółowego formularza ze strony  

(z wykorzystaniem list drop-down) – może byd problem z oprogramowaniem, dlatego na 

razie traktujemy jako rozwiązanie przyszłościowe, tzn. mechanizm musi uwzględniad 

dołączenie tego elementu i jego sprawne działanie. 

 ankiety – jw.      

 

 


