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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument obsahuje informace podléhající obchodnímu tajemství a je určen 
pouze vybraným osobám. Pokud vám není určen nebo jste se k němu dostali náhodou, prosím kontaktujte 
společnost Web4ce, s. r. o. na info@web4ce.cz                                      CONFIDENTIALITY NOTICE: This document is 
intended only for the use of the individual or entity to which it was addressed to, and may contain information 
that is privileged, confidential and exempt from disclosure under applicable law. 



 

 

1. Specifikace dodaných částí 
 

 Dodání 3 návrhů designu webu 

 Zapracování připomínek a korektur jednoho Objednatelem vybraného designu 

 Kódování HTML šablon na základě dodaných grafických podkladů ve formátu PSD. 

 Implementace CMS 

 Plnění základním dodaným obsahem 

 Zapracování připomínek a korektur 

 Předání díla k testování a naplnění obsahu, odstranění závad a úprava do finální podoby. 

 Instalace produkčního prostředí = administrační + ostré 

 Testování, zátěžové a penetrační testy, ostré spuštění 

 Provoz 

2. Vlastnosti řešení 
 Flexibilní CMS 

 neomezené úrovně a vnoření 

 4 jazykové mutace – podklady dodá Objednatel 

 možnost vkládat objekty v rámci sekcí dle potřeby (fotogalerie, video, FB, Twitter atp.) 

 formuláře – odpověď mailem 

 Responsive design 

 Google Analytics 

 optimalizace pro běžné prohlížeče (Chrome, Safari, Edge, IE atp. bez nutnosti plugins atp.) 

 více  oddělených  serverů  dedikovaných  pro  tuto  prezentaci  s příslušným zabezpečením proti 
neoprávněné změně obsahu, XSS, DDoS atp. 

 kompletně redundantní  síťové  technologie  (firewall, routery, switche) 

 nezávislé linky s dostatečnou kapacitou (min 10Gbit) napojené na páteřní síť 

 vlastní technologie (nejedná se o pronájem HW 3. strany) 

 administrace přístupná pouze z definované IP adresy 

 webová prezentace RO - web bude zabezpečen proti neoprávněné změně obsahu 

 průběžné odstraňování zranitelností  během  celé  doby  provozu webu 

 dostupnost 99,9% 

 mailserver (počet mailboxů ~ 50) 

 zálohování (12x denně, historie záloh 1 rok) 

 HTTPS od důvěryhodné certifikační autority 

 zóna pro uložení PR materiálů a jejich přímé stažení 

 kapacita pro data 1TB 

 schopnost obsloužit návštěvnost ~ 100 tis. návštěvníků / den 

 provoz 1 rok 


