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Popoln nadzor
Eden osnovnih namenov naše storitve je stremljenje k popolnemu
nadzoru nad celotno vsebino in vsemi elementi spletnih strani.
Le popoln nadzor nam omogoča svobodo pri ustvarjanju in
posvečanju kreativnosti ter vsebini.

Urejevalnik vsebine DominoCMS
Jedro naših spletnih strani predstavlja
centraliziran sistem DominoCMS 7, preko
katerega lahko urejate svojo spletno stran,
trgovino, poslovni sistem, oziroma več
povezanih vse hkrati. Sistem v celoti omogoča
izdelavo spletnih strani, vnos in urejanje
vsebine na enostaven in učinkovit način brez
posegov v programsko kodo.

Neomejena večjezikovnost
CMS sistem omogoča neomejeno število
prevodov in jezikovnih različic, velika prednost
pa je tudi, da je osnovni urejevalnik v
slovenščini. Vsako jezikovno različico imate
lahko na osnovni domeni ali pa vsakem jeziku
določite svojo lastno domeno. Jezikovne
različice lahko vsebijejo tudi različne vsebine.
Tako lahko vsakem govornem ali regionalnem
področju strežete svojo vsebino.

Hitro in enostavno
urejanje z vseh naprav
Urejanje poteka izjemno hitro in učinkovito.
V nekaj trenutkih lahko s kateregakoli
računalnika ali mobilnika povezanega z
internetom spremenite katerokoli informacijo
na spletni strani.

Ustvarjajte svoje dostope

Vso vsebino lahko urejate sami

Sistem je več-uporabniški, vsakemu
uporabniku pa se lahko določijo različne
pravice za urejanje posameznih strani ter
posameznih področij.

Prednost našega sistema je, da so vse
informacije vnešene v bazi, kar omogoča, da
je vsako vsebino možno na enostaven način
večjezično urediti preko urejevalnika.
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Vrhunsko oblikovanje
Oblikovanje je ljubezen na prvi pogled.
To doživetje z občutki ugodja želimo
prenašati z vas na uporabnika na
vsakem koraku njegove izkušnje.

Odlična uporabniška
izkušnja (UI/UIX)
Prva uporabniška izkušnja na spletni strani
je vidno doživetje in oblikovna podoba strani
je prvi ter najpomembnejši stik uporabnika
spletne strani z vami. Izžareva vaš imidž ter
identiteto, ki jo projicirate na ven.

Vrhunsko oblikovanje
Prva uporabniška izkušnja na spletni strani
je vidno doživetje in oblikovna podoba strani
je prvi ter najpomembnejši stik uporabnika
spletne strani z vami. Izžareva vaš imidž ter
identiteto, ki jo projicirate na ven.

Kredibilnost

Izgled pisan na vašo kožo

Dobro oblikovanje uporabnik dojame kot
resnega ponudnika, zato takoj zaupa in
preskoči na naslednji korak, ki ga nagovarja k
uporabi vaših storitev ali nakupu.

Oblikovanje narejeno po vaši korporativni
identiteti je preslikava vaše blagovne znamke
na internetu. Z vašo podobo gremo korak dlje
in z našim znanjem pridemo do vaše duše in jo
preslikamo na vaše izdelke. Končni izdelek ste
zato vedno vi, izdelki pa so prežeti z življenjem
in vlivajo naravno kredibilnost.

Posvečenost detajlom

Kredibilnost je zaupanje

Naše oblikovanje temelji na igri ravnovesja
mehkobe in ostrine, ki se izraža skozi barve,
prelive, oblikovalske linije in samo strukturo
strani. Z upoštevanjem univerzalnih naravnih
načel ter natančnosti dosegamo vizualno
prijazne in dovršene oblikovalske izdelke, ki
prepričajo obiskovalce in govorijo o resnosti ter
odločnosti vašega podjetja.

Noben element na vaši strani ali izdelku ni
prepuščen naključju. Vsak element je umeščen
do piksla ali milimetra natančno po optičnih ali
metričnih načelih. Ta perfekcionizem izžareva
vašo točnost in urejenost. Vsi elementi so
zato v barvni ali kompozicijski skladnosti kar
navdaja stranke z občutkom pomiritve in
zaupanja.
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Tehnološka
dovršenost
Naš perfekcionizem se izžareva na vseh
ravneh kot tudi v tehnični dovršenosti.
Stremimo k tehnično optimiranim
izdelkom, ki delujejo hitro in učinkovito.

Nadgradljivost

Povezljivost s poslovnimi sistemi

Vaša spletna stran je v trenutku izvedbe
narejena po najnovejših tehnologijah, v sistemu
rednega nadgrajevanja, pa se tehnologije
vedno posodabljajo. Tako stran tehnično in
vizualno nikoli ne zastara, vedno je najnovejša
in ovir za nadgrajevanje s kakršnimi koli
tehnologijami ali novimi funkcionalnostmi ni.
Tako lahko stran postopoma raste z vami in se
širi z vašimi potrebami.

Spletna stran je v osnovi pojem, ki v sodobnem
svetu že sama po sebi mora vsebovati
funkcije poslovnega sistema. V naši ponudbi
je tudi samostojen CRM, ERP sistem, ki ga
lahko uporabljate za digitalno poslovanje
vašega podjetja in je že avtomatsko povezan
z delovanjem spletne strani. Spletno stran
tako lahko vedno povezujete z vsemi vašimi
poslovnimi funkcijami in procesi, možna pa
je tudi povezava strani z zunanjimi sistemi in
rešitvami.

Popolna dinamičnost vsebine

Avtomatizirano delovanje

Celotna vsebina zapisana v bazi podatkov
zaradi česar je omogočeno poljubno
prikazovanje in izpisovanje. Pri nadgradnji
strani se lahko poljubno spreminja koncept
in dizajn, vsebina pa ostane nespremenjena.
Dinamičnost vsebine nam omogoča
neomejene možnosti izvedbe, ki jih lahko
ponudimo za izvedbo vaših idej.

Naše spletne strani vključujejo avtomatizirane
funkcionalnosti, ki v ozadju delujejo same,
oziroma jih lahko nastavljate vnaprej.
Funkcionalnosti so narejene s sistemom
avtomatiziranega obveščanja, obdelave
podatkov in naročil, tako da lahko vi le
spremljate dogajanje in se posvečate aktivnem
marketingu.

Visoka stopnja varnosti

Usklajenost z GDPR

Veliko odgovornost nam predstavlja varnost
sistema in vaših podatkov. Vse naše strani so
zavarovane s SSL varnimi certifikati, sistem
vedno varnostno nadgrajujemo in skrbimo za
največje metode ščitenja in varovanja pred
vdori.

Naše spletne strani so na vseh nivojih skladne
z GDPR-jem. Zakonu sledi osnovno delovanje
strani, vsi posamezni moduli, ki uporabbljajo
obdelavo osebnih podatkov, pa temeljijo na
gdpr uporabniškem profilu, s katerega vapši
uporabniki lahko nadzirajo, sprejemajo in
zavračajo vse podatke, ki jih hranite o njih.

Identiteta. Oblikovanje. Splet. IT Rešitve. domdesign.si

4



Podpora
Izdelava spletne strani je šele začetek poslovnega odnosa
med naročnikom in izdelovalcem strani, saj spletna stran
poleg ažurnosti brez rednega vzdrževanja in nadgrajevanja,
hitro zastara. Je živ organizem in lahko živi ter prinaša prave
rezultate le z rednim delom na njej. Pravo delo se tako začne
šele, ko je stran že postavljena.

V sklopu spletnega vzdrževanja vam za uspešno
rast, delovanje in prinašanje rezultatov spletne strani
ponujamo več storitev z naslednjih področij:

Administrativna
podpora
Tehnična podpora
Svetovanje

Oblikovalski servis
SEO podpora
Sistemsko
nadgrajevanje

Nenehna rast v
koraku s časom
Z rednim vzdrževanjem
lahko spletna stran raste z
najnovejšimi tehnologijami
in je vedno v koraku s
časom, tako da ni nikoli
potrebna zamenjava
celotne spletne strani,
ampak je stran vedno
sveža in nova.

marketinška podpora

Zanesljivo v vseh fazah sodelovanja
Pred izvedbo

Med izvedbo

Po izvedbi

Naša podpora se začne
že pred izvedbo, ko vam
pomagamo predlagati
najboljši pristop in strategijo
ter pripraviti kvaliteten načrt
in vsebino za izvedbo.

V celotnem času izvedbe
sodelujemo z vami,
pridobivamo, urejamo in
pripravljamo informacije, se
usklajujemo in vam nudimo
možnosti vmesne potrditve.

Pravo delo pa se začne
šele po izvedbi, ko spletna
stran začne živeti. Takrat
vam pomagamo z vsemi
aktivnostmi podpore ter
pomagamo, da vaše spletno
mesto živi in raste.
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Tehnične specifikacije
spletnega mesta
Tip strani

WebApp (CSR - client side rendering)

Podpora za starejše
brskalnike

Server Side Rendering

CMS - sistem za urejanje
vsebine

DominoCMS 7.5 (Domdesign) - urejanje celotne vsebine v vseh
jezikovnih različicah, pregled naročil, kontaktnih obrazcev, prijav na
e-novice, večuporabniški dostop.

Strežnik

DominoServer Siel (Linux, NginX, mail sistem postfix/dovecot)

Backend tehnologija

Php 7.2

Baza podatkov

MySql Percona

Frontend tehnologija

Html 5, Javascript (vanilla)

Frontend framework

DominoJs on DominoApp

CSS framework

DominoCss, Foundation 6 (SASS)

Vdelave zunanjih aplikacij GoogleFonts, GoogleVerification, GoogleAnalytics
Pravna ureditev

Splošni pogoji uporabe, obvestilo o piškotkih, skladno z GDPR

Odzivna zasnova

3 velikosti (mobile / tablet / desktop)

Gostovanje

paket DominoHost Lite - 1 registrirana domena, 5gb prostora, 5 e-mail
naslovov, spletna pošta Dominomail Roundcube

Večjezikovna podpora

možnost prevodov v katerikoli svetovni jezik, možnost jezikovnih različic
na ločenih domenah

Favicon

19 velikosti (6 favicon, 8 apple-touch, 5 m-stile)

On-site SEO optimizacija HTML5 zgrajena struktura strani po smernicah SEO on-site
optimizacije, pravilno taggirani naslovi in besedila, uporaba scheme.org
oznak za posebne oznake, pravilno poimenovane in opisane (alt) slike in
povezave (title).
Sitemap

Dostopna struktura /sitemap.xml, posredovana v Webmaster tools

GoogleAnalytics

Omogočeno, skladno z GDPR

SSL

Šifriran prenos podatkov preko SSL certifikata
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Faze izvedbe spletnega mesta
Faza
1

Vsebinski in oblikovni koncept
Priprava vsebinski materialov, struktura podatkov in priprava
vsebinskih podstrani, ključnih besed in dodatnih meta opisov,
struktura slik in poimenovanje. Potrditev Excel strukturne
datoteke.

2

UI - User interface wireframe kompozicija in postavitev
Predložene pdf datoteke posameznih podstrani z osnovno
wireframe strukturo brez dizajna (barv, pisav, ...)

3

UI - User interface
Predložene pdf datoteke posameznih podstrani z vključenim
dizajnom (slike, logotipi in oblikovne smernice, barve, pisave)

4

UIX - User interface experience načrt
Predložene pdf datoteke z označenimi aktivnostmi in
spremembami stanj

5

CMS priprava
Kreacija spletnega mesta v CMS sistemu, postavitev testnega
mesta, vnos osnovne vsebinske strukture in podatkov.

6

CMS implementacija dizajna
Html razrez in postavitev strukture na splet, implementacija
javascripta in slogovno kodiranje

7

Design (barve, fonti, detajli)
Končni izgled z vsemi detajli, uporabniško izkušnjo, prehodi,
animacijami

8

Vnos jezikovnih različic
Vzpostavitev jezikovnih različic in vnos vseh prevodov

9

Quality check
Kontrola kvalitete, preverjanje vseh tehničnih detajlov,
optimizacijskih, vizualnih elementov, testiranje delovanja vseh
obrazcev, preverjanje obeh jezikovnih različic

10

Objava na končni domeni
Preusmeritev končne domene na strežnik, DNS routing
ter vzpostavitev strani na domeni, posredovanje tehničnih
podatkov ter dostopov do urejevalnika naročniku, navodila za
urejanje in dodajanje vsebine na spletno mesto
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Podporniki projekta

Izobesi-zastavo.si
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