
WEBMIN s.r.o.     
Pečnianska 33 www.webmin.sk mobil: +421-905-421 141  
SK-851 01 Bratislava info@webmin.sk   Strana 1 z 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

v.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prehlásenie o  
 
 

smernice o platnosti HTML-  sti pre hendikepovaných 
*: 

 
 Platnosť HTML-kódu: doctype XHTML 1.0 Strict (http://validator.w3.org/) 
 Platnosť CSS štýlov: CSS verzia 2  (http://jigsaw.w3.org/css-validator/) 
 W3C WCAG smernica – všetky úrovne: A, AA, AAA (http://webxact.watchfire.com/) 
 sekcia 508 US Rehabilitation Act   (http://webxact.watchfire.com/) 
 

*  
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WEBMIN je redakčný systém, ktorý Vám pomôže jednoducho a rýchlo vytvárať a spravovať Vaše internetové 
stránky. Pre používanie WEBMINu nepotrebujete vedieť programovať. Naopak, k ľahkému zvládnutiu práce s 
publikačným sytémom Vám postačia základné znalosti práce s PC. Jeho príjemné užívateľské rozhranie Vám 
dovolí rýchlo publikovať na webe akýkoľvek dokument, či súbor.  

WEBMIN je určený pre weby jednotlivcov, živnostníkov, firiem a korporácií, pre tvorbu spravodajských serverov, 
portálov, webov štátnej správy a regionálnej samosprávy, neziskové organizácie, a iné.  

 

 

 Váš web môže byť stále aktuálny a rýchlo aktualizovateľný 

 jednoduchý, nenáročný a prehľadný spôsob práce v príjemnom používateľskom prostredí 

 rýchle spravovanie obsahu bez potreby zaškolenia 

 technicky spoľahlivý a bezpečný 

 optimalizovaný pre vyhľadávače (napr. Google) 

 možnosť aktualizácie odkiaľkoľvek prostredníctvom internetového prehliadača 

 rôzne úrovne prístupu podľa skupín používateľov a ich kompetencií 

 podpora najnovších trendov a technológií tvorby webu 

 proces publikovania a archivovania dokumentov 

 knižnica dokumentov, obrázkov, scriptov, štýlov 

 možnosť nastavenia dátumu publikovania alebo ukončenia platnosti dokumentu 

 modulárny systém – využívate len moduly, ktoré naozaj potrebujete 

 

 
 

 

 

 

 

 
Požiadavky na správu internetovej stránky cez redakčný systém:  

 Windows OS + internetový prehliadač (IE7+, Firefox) 

 Mac OS + internetový prehliadač  

 

Požiadavky na server:  

 prostredie: PHP 5.2+ (+GD2,+PDO drivers,+Zend Optimizer) 

 databáza: MySQL 5+ 

 IURIS GROUP, a.s. – www.iuris.sk 

 Competplus, GmbH – www.marktplatz-zeitarbeit.de 

 SWATCH Slovakia – www.swatchslovakia.sk 

 T-Fornax - www.peceniehrou.sk 

 MTA airtour - www.mta.sk 

 

 a ďalšie firmy a organizácie... 

 Cestovaná kancelária BUBO – www.bubo.sk 

 Aquatec VFL, s.r.o – www.aquatec.sk 

 Wellness Patince – www.wellnesspatince.sk 

 Staromestská knižnica Bratislava – www.starlib.sk 

 Fond ochrany vkladov – www.fovsr.sk 

 Centrum pre filantropiu, n.o. – www.cpf.sk 

 Academia Istropolitana Nova – www.ainova.sk 

 Languagepartner, s.r.o. – www.languagepartner.eu 
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Ceny a Moduly  
Pre lepšiu prehľadnosť a cenovú prístupnosť je WEBMIN rozdelený do dvoch základných verzií: Basic a Profi. 
Podľa aktuálnych požiadaviek a charakteru vášho webu si môžete doobjednať ďalšie potrebné moduly. Nasle-
dovný prehľad zobrazuje, ktoré moduly sú v jednotlivých verziách obsiahnuté, a ktoré je možné doplniť. 

 

Moduly  Basic Profi 

Cena za verziu ( € )  590,- 850,- 

Konfiguračné moduly   

 Počet užívateľov 1  neobmedzený 

 Správa užívateľov - od 99,00 

 Počet editovateľných podstránok 30 neobmedzený 

 Sprístupnenie ďalšej podstránky 13,00 - 

 Publikačný proces (Workflow) od 260,00 od 260,00 

 Viacjazyčné užívateľské prostredie v redakčnom sys. 35,00 35,00 

Obsahové moduly   

101  WYSIWYG- Editor   

102  Správca prelinkovaní   

103  Editor tabuliek   

104  HTML-Editor (editor zdrojového kódu)   

105  Správca obrázkov   

106  Správca navigácie  (pre ľubovolnú hľbku navigácie)   

107  Správca súborov   

108  Aktivácia / deaktivácia stránky   

109  Načasovanie zverejnenia a expirácie obsahu 95,00 95,00 

Servisné moduly   

201  Fulltextové vyhľadávanie 50,00  

202  Štatistika (serverová štatistika pri hostingu Webmin)   

203  Mapa stránok (Sitemap) 85,00  

204  Generátor rýchlej navigácie (podľa designu) 35,00  

205  Jazyková verzia (jedna jazyková verzia) 170,00 170,00 

206  Blind Friendly – verzia pre zrakovo znevýhodnených 99,00 49,00 

207  Generátor „verzie pre tlač“ 80,00 65,00 

208  Odporučiť stránku 60,00 40,00 

209  Diagramy /dynamické grafy/ od 70,00 od 70,00 

Komunitné moduly   

301  Intranet/Extranet (podľa požiadaviek, od...) 195,00 195,00 

302  Ankety od 90,00 od 90,00 

303  Pohľadnice (E-Cards) (modul, bez obsahu) 60,00 60,00 

304  Fotogaléria 150,00 150,00 

305  Chat od 95,00 od 95,00 

306  Diskusné fórum od  80,00 od 80,00 

307  Mailing – Newsletter od 60,00 od 60,00 

308  Kalendár podujatí 120,00 120,00 

309  Hra o ceny individuálne individuálne 

E-obchod moduly   

401  Katalóg produktov (bez možnosti nakupovať) 190,00 190,00 

402  Elektronický obchod (Online Shop) od 310,00 od 310,00 

403  Prepojenie na skladové hospodárstvo individuálne individuálne 

Spravodajské moduly   

501  Novinky (News) s časovaním a automatickou archiváciou 105,00 90,00 

502  Newsticker 30,00 30,00 
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 vkladanie obsahov internetovej stránky – podľa dohody resp. predloženej ponuky 
 obsahy a potrebné preklady internetovej stránky dodáva klient podľa dohodnutých podmienok 

(digitálna podoba, termín) 
 v prípade nesplenia tech. podmienok, sú následne potrebné úpravy spoplatnené sumou 20,00 €/hod. 

 

Popis jednotlivých modulov 
 

Obsahové moduly 

101  WYSIWYG- Editor 
WYSIWYG-Editor obsahuje všetky štandardné formátovacie nástroje a umožňuje plnohodnotnú editáciu 
dokumentov (predlôh, písma, štýlu, farebnosti, tabuliek, atď.). Môžete v ňom vkladať obrázky, grafiky a 
prelinkovania na externé a interné dokumenty. Používateľ okamžite vidí výsledok svojej práce. 

102  Správca prelinkovaní 
S týmto modulom spravujete všetky interné a externé prelinkovania, odkazy na obrázky a klikateľné emailové 
adresy. Prelinkovania môžu byť otvorené v novom okne, popup okne atď. 

103  Editor tabuliek 
Umožňuje rýchle a jednoduché vkladanie tabuliek do internetovej stránky. Zadajte požadovaný počet riadkov a 
stĺpcov a hneď môžte vkladať aj obsahy. Funkcie formátovania umožňujú upraviť optický vzhľad tabuľky. 

104  HTML-Editor  (editor zdrojového kódu) 
Alternatívne k WYSIWYG-Editoru je možné prepnúť do editoru zdrojového kódu a upraviť stránku priamo v 
programovacom jazyku. Takto sú vám k dispozícii všetky možnosti pre optimálnu správu.  

105  Správca obrázkov 
Správa obrázkov zabezpečuje nahrávanie obrázkov formátu .jpg, .png a .gif na server. Nahraté obrázky je možné 
prezerať v náhľadoch a jednoducho ich vložiť do internetovej stránky.  

106  Správca navigácie 
Tento modul zabezpečuje vytvorenie a správu kompletnej navigačnej štruktúry na vašej webovej stránke. Hĺbka 
navigácie je neobmedzená a pridávanie, mazanie, presúvanie jednotlivých položiek navigačného menu je hračkou. 

107  Správca súborov 
Modul File-Manager resp. správca súborov umožňuje nahrávanie súborov na server (PDF-dokumenty, Word-
dokumenty, Excelové dokumenty, atď.) ich kategorizáciu a pohodlné začlenenie do stránky. 

108  Aktivácia / Deaktivácia stránky 
Jednotlivé stránky je možné aktivovať a deaktivovať. 

109  Načasovanie zverejnenia a expirácie obsahu 
Pre každú jednotlivú podstránku môžte nastaviť začiatočný a koncový čas jej zverejnenia.  

Servisné moduly 

201  Fulltextové vyhľadávanie 
Modul poskytuje fulltextové vyhľadávanie pre návštevníkov stránok. 

202  Štatistika 
Modul Štatistika podáva prehľad o návštevnosti vašich stránok na základe serverových dát v prípade hostingu na 
serveroch Webmin s.r.o. 

203  Mapa stránok (Sitemap) 
Modul automaticky generuje interaktívnu mapu stránok, ktorá poskytuje návštevníkom ucelený pohľad na štruktúru 
webu. 

204  Generátor rýchlej navigácie 
Rýchla navigácia je prvok, ktorý zjednodušuje orientáciu a navigáciu návštevníka webovej stránky. Môže vyzerať 
nasledovne: Hlavná stránka    Produkty   Kategória  Detailný popis 
Podčiarknuté názvy sú klikateľné, kliknutím na ne sa presuniete na hlavný dokument danej sekcie. 
 

205  Jazyková verzia 
Modul zahrňuje sprístupnenie jazykovej verzie a jej nastavenie v redakčnom systéme. Obsahy a preklady dodáva 
klient. 

206  Blind Friendly verzia pre zrakovo znevýhodnených. Najmä nekomerčné stránky majú zo zákona povinnosť byť 
dostupné aj pre zrakovo znevýhodnených klientov. Táto verzia spĺňaj najprísnejšie kritériá. 

207  Generátor „verzie pre tlač“ 
Verzia pre tlač je výhodná, pokiaľ stránka obsahuje grafiku, krorá je do tlačenej podoby nepodstatná (menu stránky, 
farba pozadia, atď.). Verzia pre tlač môže obsahovať aj dodatočné informácie, ktoré sa na normálnej stránke ne-
nachádzajú, ako napríklad copyright, hlavičku a podobne. Generuje sa automaticky pre každú podstránku. 

208  Odporučiť stránku 
Umožňuje odporučiť ľubovolnú podstránku cez email skupine prijímateľov.  

209  Diagramy – grafy 
Generuje koláčové a stĺpcovité diagramy podľa zadaných hodnôt alebo podľa načítaných dát z databázy.  
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Komunitné moduly 

301  Intranet/Extranet 
Modul Intranet / Extranet umožňuje zriadiť na vašej internetovej stránke chránené zóny. Vytvorte si Intranet pre 
zamestnancov so všetkými potrebnými informáciami, alebo Extranet pre zákazníkov a dodávateľov. 

302  Ankety 
Modul umožňuje publikovať ankety, pozostávajúce z otázky a množiny max. 10-tich odpovedí. Administrátor môže 
nastaviť dátum uzatvorenia ankety. Modul dokáže zabrániť viacnásobnému hlasovaniu, zobrazovať ankety na 
zvolených stránkach podľa definovaných pravidiel (napr. konkrétna anketa, náhodne zvolená anketa, rotovanie 
ankiet atď. – podľa dohody) 

303  E-Cards 
Cez E-Cards jednoducho odošlete na daný e-Mail obrázkové pozdravy alebo alebo prianie k narodeninám. 

304  Fotogaléria, obrázky z digitálneho fotoaparátu stačí nahrať do fotogalérie (multiupload). WEBMIN fotografie 
automaticky zmenší na požadovaný formát. Ku každému obrázku je možné vložiť popis. Zobrazenie na stránke sa 
ponúka formou zoznamu a detailného náhľadu fotografie. 

305  Chat uľahčí komunikáciu s klientom resp. návštevníkov vašej stránky. Celú komunikáciu má administrátor pod 
kontrolou a môže do diskusie zasiahnuť.  

306  Diskusné fórum 
Modul umožňuje vytvoriť diskusné fórum. Je možné nadefinovať diskusné témy alebo priradiť diskusiu k 
ľubovolnému obsahu (napr. diskusie k článkom). Administrátor má možnosť moderovať diskusie. 

307  Newsletter, umožňuje návštevníkom odoberať emailom požadované informácie. Možnosť spraviť odosielanie 
priamo z redakčného systému na jeden klik všetkým registrovaným príjemcom. 

308  Kalendár podujatí, umožňuje spravovať kalendár podujatí (napr. prednášky, školenia, kultúrne podujatia a pod.). 
Návštevníci stránok môžu prezerať kalendár a vyhľadávať podujatia podľa definovaných atribútov (názov podujatia, 
typ podujatia, dátum konania, miesto konania).  

309  Hra o ceny, pozostáva z 3 častí: správa hry, správa užívateľov, vyhodnotenie. Koncepcia konkrétnej hry je 
uskutočnená po konzultácii s klientom.  

E-obchod moduly 

401  Katalóg produktov (bez možnosti nakupovať) 
Modul umožňuje vytvoriť a spravovať katalóg produktov. Umožňuje nadefinovať typy a kategórie produktov. Pre 
každý typ produktu sú pevne nadefinované atribúty - napr. názov, popis, fotka, cena, rozmery, hmotnosť atď. 
Katalóg produktov je možné prezerať podľa kategórií, vyhľadávať v ňom. Počet produktov je neobmedzený. 

402  Online Shop 
Modul Onlineshop pozostáva z piatich podmodulov. Nákupný košík umožňuje jednoduché vkladanie voliteľného 
množstva produktov a dáva prehľad o cenách resp. celkových nákladoch. S nákupným košíkom začína vlastný proces 
objednávky. V administrácii produktov môžete spravovať jednotlivé produkty, popisy k nim, kategórie, obrázky atď. 
V administrácii zákazníkov spravujete údaje o Vašich klientoch. Správa objednávok zobrazuje status každej 
jednotlivej objednávky. (Platobné moduly ponúkame samostane na vyžiadanie) 

403  Prepojenie na skladové hospodárstvo - individuálne riešenie. 

Spravodajské moduly 

501  Novinky (News) 
Tlačové správy / Novinky ponúkajú jednoduchú možnosť dynamického generovania stránky so zoznamom tlačových 
správ / noviniek a odkazmi na plné znenie tlačovej správy / novinky. Zverejnenie správ je možné načasovať, po 
expirácii sú správy archivované. 

502  Newsticker je jednoriadkový text pohybujúci sa v tenkom pásiku a zobrazujúci krátke správy. Tieto správy resp. 
nadpisy sa dajú nakliknúť a tak spojiť s kompletným článkom.  

Konfiguračné moduly 

 Správa užívateľov 
Umožňuje vytváranie a správu užívateľov, prideľovanie práv užívateľom. 

 Sprístupnenie ďalšej podstránky 
Vo verzii Bacis je počet spravovateľných stránok obmedzený. Dodatočné stránky je možné sprístupniť za príplatok.  

 Publikačný proces (Workflow) 
Publikačný proces je konfigurovateľný podľa Vašich potrieb. Podporuje viacnásobné schvaľovanie, čím zabezpečuje, 
aby žiadna informácia nebola zverejnená pred jej schválením. 

 Viacjazyčné užívateľské prostredie redakčného systému umožňuje jeho správu medzinárodným redaktorom vo 
svojom jazyku. Užívateľské rozhranie CMS WEBMIN je možné spustiť v jazykoch: nemecky, anglicky, slovensky, iné 
jazyky po dohode.  

 
 

všetky ceny sú bez DPH 

mailto:info@webmin.sk

