
Projektowanie i instalacja 
serwisów www na bazie

wordpress.org
 



Tworzenie profesjonalnej strony internetowej   
jest dziś szybkie i proste. To możliwe dzięki 

rozwojowi oprogramowania open source
 i najpopularniejszego systemu do 

zarządzania treścią - Wordpress.org. 



Na co stawiamy przy tworzeniu serwisów?

○ opracowanie i wdrożenie motywu graficznego

■ zastosowanie dobranych fontów

■ przystosowane do urządzeń mobilnych

■ zgodność z ID organizacji

○ optymalizacja serwisu pod kątem szybkości działania

i pozycjonowanie w Google

○ zgodność z wytycznymi WCAG 2.0 poziomie AA

serwis internetowy 



Jakie komponenty i funkcje możemy zaoferować?

○ strona główna w modelu magazynu / agregator treści
○ kalendarium wydarzeń (kategorie, daty, filtrowanie)
○ galerie foto i filmy
○ moduł multiupload i auto-skalowanie, optymalizacja obrazów 
○ implementacja wideo w tle
○ moduł newslettera w oparciu o zewnętrzny program (Mailchimp lub Mailerlite)
○ integracja z mapami Google
○ wyszukiwarka
○ implementacja modułu SEO
○ zarządzanie formularzami kontaktowymi (wraz  zabezpieczeniem antyspamowym 

Recaptcha)
○ wersje językowe, serwis zbudowany w modelu multi-strona (+ automatyczna 

translacja Google)
○ integracja z ekosystemem Social Media
○ podłączenie statystyk odwiedzin Google Analytics, konsoli Google Search
○ okna komunikatów o przetwarzaniu danych (zgodne z RODO)

serwis internetowy 



1. Projektowanie, produkcja, instalacja witryny www.
○ silnik CMS Wordpress
○ projekt graficzny w oparciu o ID
○ responsive web design / przystosowane do urządzeń mobilnych
○ dobór odpowiedniego szablonu strony

2. Komponenty i funkcje:
○ strona główna w modelu jednej strony
○ system wydarzeń-kalendarium, artykułów, aktualności (rotator)
○ system graficznych ogłoszeń - banerów
○ galerie foto i filmy
○ implementacja wideo w tle
○ moduł newslettera
○ formularz kontaktowy
○ wyszukiwarka
○ połączenie z social media
○ wersja angielska (strona informacyjna)
○ podłączenie statystyk odwiedzin Google Analytics

Serwis internetowy 

https://pl.wordpress.org/


wybrane
realizacje
 



















Bieżąca obsługa i serwis 



Zarządzanie projektem 
tworzenia nowego serwisu













Wybrane projekty w naszym koordynacji / 
współpraca z partnerami

Muzealna aplikacja edukacyjna Muzeum Tradycji Niepodległościowych Łódź, Polska

Kompleksowy sklep internetowy scoutandnimble.com Columbia, USA

Dedykowany serwis, sklep 
internetowy, startup

getvitaminlab.com Victoria, Kanada

Serwis web, aplikacja mobilna, system 
przetwarzania danych w chmurze 
obliczeniowej

Sepin, PGNiG Warszawa, Polska

Serwis www Mazowiecka Regionalna Organizacja 
Turystyczna 
modanamazowsze.pl

Warszawa, Polska

Portal www Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Warszawa, Polska

Portal www CKK Jordanki Toruń, Polska



W ramach współpracy zapewniamy:
1. Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisu
2. Współpraca przy migracji serwisu, włączenie domeny
3. Migracja treści ze starego serwisu na nowy
4. Gwarancja 12 miesięcy

Czas realizacji:
5 tygodni

Informacje projektowe:



Biegle organizujemy pracę i zadania
w najlepszych środowiskach 
zarządzania projektami.

 



Dominik Pokornowski
505 525 085
d@haipaa.com


