1. sz. Melléklet
Szakmai ajánlat
Sorsz.
1.1
1.10
1.10.1
1.10.1.1
1.10.1.2
1.10.1.3
1.10.1.4
1.10.2

1.10.3

1.10.4
1.10.5

Feladat
Új arculattal jelenjen meg a portál: főoldalhoz
(nyitólap) és al/főmenükhöz új design és a hozzájuk
tartozó színvilág (template) készítése. Részletezve
lásd: 5.1-2. pontok
Keresés és találatok megjelenítése a portálon
Több
szempontú
űrlapos
keresési
lehetőség
kialakítására
Aktuális és archív cikkek között választható módon
(jelölőnégyzet),
pontos kifejezés
minden szó
bármely szó
Több szóból álló kifejezések keresési lehetősége
idézőjelekkel.
A kereső „live search” alkalmazássá fejlesztésére. A
cikkekben
rögzített
kifejezések
szójegyzékbe
gyűjtésével a felhasználó számára a keresőkifejezés
rögzítése közben a szövegbeíró mezőben jelenjen meg
a karakterlánccal kezdődő szavak listája.
Találati lista rendezési lehetőségére: a cikk dátuma és
címe szerint.
A találati listában az általános felhasználónak ne
jelenjenek meg az Intranetre vonatkozó találatok.

Címkézési lehetőség biztosítására:
A cikkekhez kapcsolódjanak címkék. A címke lehet szó
1.10.6.1 és kifejezés egyaránt, melyből ily módon szerkesztett
tárgyszójegyzék áll össze.
A címkékből a cikk szerkesztője tetszőlegesen egyet
1.10.6.2
vagy többet is felvehet az általa szerkesztett cikkhez.

Időtart.

Ütemezés

1 hónap

1. ütem
1. ütem

1 hét

1. ütem

1 nap

1. ütem

2 nap

1. ütem

2nap

1. ütem

2 nap

1. ütem

fél nap

1. ütem

fél nap

1. ütem

1.10.6

A címkék minden aloldalon megjeleníthetőek – a
1.10.6.3 megjelenített címkefelhő mérete és a megjelenített
címkék darabszáma adminisztrátori szinten beállítható.
A portál valamennyi része, beleértve a korábbi és az új
1.12
aloldalakat
is,
legyen
megtekinthető
akadálymentesített, nagykontrasztú formában is.
A portál egészéről évente készüljön egy mentés,
1.13
mellyel az akkori állapot megtekinthető.
A portál és a mikrosite-ok regisztrált felhasználói egy
1.14
felületen legyenek adminisztrálhatók – jogosultságok
kiadása, módosítása és visszavonása.
A portál és a mikrosite-ok szerkesztői jogosultságait
1.15
lekereshetővé kell tenni. Ebben szerepeljen a
felhasználó azonosítója, a szerkesztői jogosultság
1

1 nap

1. ütem

2 nap

1. ütem

1 hét

1. ütem

1 nap

1. ütem

5 nap

1. ütem

2 nap

1. ütem

hatálya (menüpontok) és a jogosultság szintje.

1.16

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

1.7.1

1.7.2

1.8

1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4

E-learning keretrendszer illesztése (pl. Moodle),
lehetővé téve párhuzamosan több témában azonosított
felhasználók számára távoktatás indítását, a tananyag
számonkérését és legyen lehetőség egyéni értékelésre.
Képernyőfelbontás portál-szinten 1024*768 méretre
optimalizált legyen (nyitólap, aloldalak, al-főmenük)
Egységes karakterkódolás UTF-8 legyen portál-szinten
(nyitólap, aloldalak, al-főmenük)
Legyen lehetőség metaadatok rögzítésére egyedi
űrlapok definiálásával. A cikk címe és a kulcsszavak
kerüljenek be a metaadatok közé.
Naptárfunkció fejlesztése: minimálisan két naptárra
van szükség (pl. felnőtt és gyerek-programokhoz)
Legyen lehetőség hírmegosztó és egyéb szolgáltatások
forráskódjainak
illesztésére
template-szinten
az
oldalakon (pl. AddThis, Twitter, Facebook).
Rotált képes cikkajánló készítését kérjük (promóciós
box) – Működése: több cikk ajánlása képekkel. A képek
meghatározott sorrend szerint folyamatosan váltják
egymást. Minden kép és a hozzájuk rendelt cím és
ajánló
(absztrakt)
hivatkozásként
működik
a
hivatkozott
cikkhez
(URL
vagy
cikkazonosító
megadása).
Reklámmenedzser szoftver illesztése a portálhoz futó
reklámok és banner beszerkeszthetőségéhez [futó
reklám,
banner
beszerkeszthetősége,
reklám
menedzser
(pl.
OPENADS)
szoftver
kódjának
beillesztési lehetőségével a banner modulba. A szoftver
boxba legyen beszerkesztve a nyitó oldalon
RSS megjelenítő box fejlesztése. A box a portál
bármely
pontján
megjeleníthető
legyen
(médiaboxként). A boxba bármilyen RSS csatorna
linkelhető legyen (URL felvehető) - Működése:
mediaboxelemkent hozzuk letreÉ a box elnevezésének
rögzítése
(mediabox
cim);
háttérkép
rögzítése
(mediabox kep); URL rögzítése (mediabox lead);
megjeleníteni kívánt címek száma beírható (max. 10
db). (mediabox alcim)
Hírlevél funkció illesztése a portál technikai keretei
közé.
Működése: menüpontok szintjén, témák szerint
definiálható módon, hírlevelenként egyedi címlistákra
időzítve automatikus kiküldéssel.
A hírlevél az előfizető által választhatóan txt és HTML
formátumban is kérhető.
HTML formátumban a hírlevélbe képek is illeszthetőek.
Adminisztrációs szinten a címlisták karbantartására,
csoportos importálására és exportálására legyen mód.
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1 hét

1. ütem

1 nap

1. ütem

2 hónap

1. ütem

1 nap

1. ütem

5 nap

1. ütem

1 nap

1. ütem

2 nap

1. ütem

2 nap

1. ütem

4 nap

1. ütem

5 nap

1. ütem

2 nap

1. ütem

fél nap

1. ütem

fél nap

1. ütem

1 nap

1. ütem

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7
3.
4.
5.5.2

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

2.6
5.
5.1
5.2
5.3

Új szerkezet kialakítása
2 hét
Fejléc megjelenése
2 nap
Fejléc
2 nap
Törzs
1 hét
Cikkek, szerkesztés automatizálása
3 hét
Lábléc
1 nap
Fórum
2 nap
Statisztika
1 nap
Médiaismereti alportál alap-template
2 nap
Hátrányos helyzetű használókat segítő alportál alap1 hét
template
A felhasználó profil kibővítése.
1 nap
A felhasználói profilhoz legyen lehetőség avatar
feltöltésére,
amely
megjelenik
a
fórum
hozzászólásoknál. Az avatar feltölthető legyen a
1 nap
számítógépről (tallózással), ill. URL megadásával is.
Max. mérete 50*50 pixel.
A regisztrációval létrehozott felhasználói profil révén
legyen lehetőség digitális állományok – kép, szöveg,
hang, videó – felajánlására. Azonosított felhasználó
szerzői jogi nyilatkozat kitöltése után feltöltheti a portál
1 hét
kijelölt menüpontjain keresztül (Budapest Gyűjtemény
oldala, Tiniportál; párhuzamosan akár több témában)
saját műveit, melyről a moderátor automatikusan
értesül, majd az állomány - jóváhagyás után automatikusan kikerül a megfelelő helyre.
Regisztrált felhasználók számára a portál különböző
részein változó megjelenítési lehetőség és azok mentési
lehetősége (template-ek/elemek/verziók): vakbarát
honlap
–
felolvasó
szoftverekkel
kompatibilis;
3 hét
színsémák ajánlata (minimum 3 különböző); stíluslapok
session-höz, ezáltal felhasználóhoz kötése sablon
szinten, adminisztrációs felületek elkészítése.
Widgetek készítése külső alkalmazások számára,
mellyel könyvtári szolgáltatásokat lehet használni (pl. 5 nap/alk
Iwiwbe könyvkereső alkalmazás).
Regisztrált felhasználóknak a (saját) nyitólapjukon
"Kedvenc könyvtáram" kiválasztásának a lehetősége és
3 nap
azon könyvtár híreinek kiemelése egy cikkajánlóba
(médiaboxba).
Legyen lehetőség a cikkekhez rögzített „folyóiratokból”
automatikusan (időzítve, pl. minden péntek reggeli 6
1 nap
órakor) kiküldhető hírlevelek szerkesztésére.
Folyóirat-kezelés
3 nap
Alportálok
50+ alportál.
1 hét
Tinihonlap jelenlegi designnal
2 nap
Gyerekeknek új designnal
1 hét

5.4

Angol nyelvű honlap.

2. ütem

5.5.3
1.11

1.11.1

1.11.2

1.11.3

1.11.4

1.11.5

1.9.5

2 nap
3

ütem
ütem
ütem
ütem
ütem
ütem
ütem
ütem
ütem

1. ütem
2. ütem

2. ütem

2. ütem

2. ütem

2. ütem

2. ütem

2. ütem
2. ütem
2. ütem
2. ütem
2. ütem

5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4

5.6

6.1

6.10

6.11

6.2

6.3
6.4

Tudásdepó-Expressz: a pályázat keretében elkészült
fejlesztések és bonyolított szolgáltatások híroldala,
kampányoldala, archiválása.

2 hét

Médiaismereti alportál teljes design.
2 hét
Hátrányos helyzetű használókat segítő alportál teljes
2 hét
design.
Népzenetár alportál (térkép illesztése a Wikipédia
1 hét
alkalmazáshoz)
Mobiltelefonra
optimalizált
aloldal
elkészítése
egyeztetett szűkített adattartalommal, mely segíti a
Alaphasználók
információhoz
jutását
a
könyvtárak templatek
2 hét
elérhetőségéről,
újonnan
fejlesztett
online
szolgáltatások igénybe vételéhez.
A könyvtárak főadatai, részlegei, telefonkönyv és
dolgozói adatok nyilvántartása, megjelenítése az
adatbázisból különböző formátumokban történhessen.
Az adatokat a portál különböző részein különböző
1 hét
sorrendben
kell
megjeleníteni:
névjegykártyaformátum, felsorolás v. információs oldal generálására
is szükség van. Az egyes folyóiratokban a könyvtári
adatokra (helyszín) azonosítókkal hivatkozni lehessen.
A nyitóoldalon a könyvtári adatok szerepeljenek. A
könyvtár által fejlesztett kisalkalmazás beszúrása
3 nap
szükséges.
Megjelenített adatok: fénykép a könyvtárról; térkép
(legyen beszúrható kép és külső forrásból származó
forráskód is); leírás a könyvtárról; telefonszám;
3 nap
mellékek; e-mail; honlap cím; megközelítés; útvonal
tervező;
nyitva
tartás;
könyvtár
állománya;
szolgáltatás(ok felsorolása).
Új könyvtárválasztó Budapest térkép biztosítása a
Könyvtáraink menüpont alól (pl. Google Térkép
alkalmazásával). Az új portálon kerületenként kérjük
1hét
jelölni a könyvtárakat (kerületenként 2-3 könyvtárunk
lesz).
A Könyvtáraink menüpont alá be kell vinni a
1 nap
könyvtárkereső alkalmazást.
A fejléc és a menüsorok azonosak, mint a nyitólapon.
1 nap

2. ütem
2. ütem
2. ütem
2. ütem

2. ütem

2. ütem

2. ütem

2. ütem

2. ütem

2. ütem
2. ütem

6.5

A bal menüsor funkciója nem változik, almenüket
tartalmaz az adott menüpontokhoz.

1 nap

2. ütem

6.6

Az oldal alján a linkajánló az aloldalakon ne látszódjon.

1 nap

2. ütem

6.7

A médiaboxok típusai és elrendezése azonos legyen a
nyitólapon elhelyezettekkel.

1 nap

2. ütem

1 hét

2. ütem

1 nap

2. ütem

6.8
6.9

Könyvtárak nyitóoldala és aloldalai
A könyvtárak nyitóoldalán, aloldalain és cikkeinél ne
jelenjen meg a 3. oszlop, mely a Kiemelt rovatokat
tartalmazza.
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2. sz. Melléklet
Ütemterv
1. ütem

2010. augusztus 1. – november 30.
Portál új arculatának kidolgozása, szerkezeti átalakítások,
szolgáltatás-ajánló fejlesztése
Szerkesztési lehetőségek bővítése, automatizálása
Naptárfunkció átalakítása
Hírlevél szolgáltatás bővítése tematikus aloldalakhoz
Hírmegosztó szolgáltatások
Mentési-archiválási rend
Promóciós boksz
Reklámmenedzser szoftver illesztése
Akadálymentesítés
Űrlapos keresés, találati halmazok rendezése
Címkézési lehetőségek
A kereső „live search” alkalmazássá fejlesztése

2. ütem

2010. december 1. – 2011. április 30.
Kényelmi szolgáltatások biztosítása a használók számára
Folyóiratkezelés továbbfejlesztése
Tematikus aloldalak publikálása önálló design-elemekkel
Angol nyelvű oldal megújítása
Mobiltelefonra optimalizált oldal elkészítése
Könyvtári adatok, telefonkönyv és információk megjelenítésére
szolgáló felület modernizálása
Felhasználói profil kibővítése, avatar
Azonosított felhasználók számára publikációs lehetőség biztosítása
A „Tudás-depó” aloldal archiválása
A keresések találatainak megjelenítése (intraneten elhelyezett
információkon kívül)
E-learning alkalmazás illesztése
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3. sz. Melléklet
Ajánlattételi felhívás

Műszaki Leírás
Célok


Könyvtári ügyfélkapu kialakítása a jelenlegi portálon; nem könyvtári és
nem hagyományos információk és ismeretek (iwiw, wiki, könyvesboltok,
antikváriumok,
más
archívumok,
elektronikus
szolgáltatások)
közvetítésére.



OpenSource programok illesztési/használati lehetősége: új technológiák
bevonása a magasabb szintű szolgáltatások közvetítésére: könyvtár 2.0,
elektronikus hírlevelek, keresőmotor megújítása, ingyenes és nyílt
forráskódú szoftverek és alkalmazások felhasználásával.



A fejlesztések során a W3C Iroda akadálymentesítési útmutatójában
előírtakat be kell tartani (http://www.w3c.hu/forditasok/WCAG20/, a
vonatkozó szabványokat beépíteni a portálmotor megfelelő részeibe.

1. A portál megjelenése, főbb funkciók átalakítása
1.1.
Új arculattal jelenjen meg a portál: főoldalhoz (nyitólap) és
al/főmenükhöz új design és a hozzájuk tartozó színvilág (template)
készítése. Részletezve lásd: 5.1-2. pontok
1.2.
Képernyőfelbontás portál-szinten 1024*768 méretre optimalizált
legyen (nyitólap, aloldalak, al-főmenük)
1.3.
Egységes karakterkódolás UTF-8 legyen portál-szinten (nyitólap,
aloldalak, al-főmenük)
1.4.
Legyen
lehetőség
metaadatok
rögzítésére
egyedi
űrlapok
definiálásával. A cikk címe és a kulcsszavak kerüljenek be a metaadatok
közé.
1.5.

Naptárfunkció fejlesztése

1.5.1. Különböző folyóiratokhoz rendelt cikkek megjelenítése a naptárakban –
cikk-szinten megválasztható legyen a szerkesztő által, hogy melyik
naptárba ajánlja ki.
1.5.2. A nyitó oldalon legyen egy egységes rendezvényi naptár, amelyben az
intézmény
összes
rendezvénye,
kiállítása
szerepeljen.
A
korosztályonkénti aloldalakon (ld. gyerekoldal, tini, 50plusz) lehessen
tematikus naptárt megjeleníteni.
1.6. Legyen lehetőség hírmegosztó és egyéb szolgáltatások forráskódjainak
illesztésére template-szinten az oldalakon (pl. AddThis, Twitter,
Facebook).
1.7. Rotált képes cikkajánló készítését kérjük (promóciós box)
1.7.1. Működése: több cikk ajánlása képekkel. A képek meghatározott
sorrend szerint folyamatosan váltják egymást. Minden kép és a
hozzájuk rendelt cím és ajánló (absztrakt) hivatkozásként működik
a hivatkozott cikkhez (URL vagy cikkazonosító megadása).
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1.7.2. Reklámmenedzser szoftver illesztése a portálhoz futó reklámok és
banner
beszerkeszthetőségéhez
[futó
reklám,
banner
beszerkeszthetősége, reklám menedzser (pl. OPENADS) szoftver
kódjának beillesztési lehetőségével a banner modulba. A szoftver
boxba legyen beszerkesztve a nyitó oldalon.
1.8. RSS megjelenítő box fejlesztése a portál bármely pontján megjeleníthető
módon (médiaboxként). A boxba bármilyen RSS csatorna linkelhető
legyen (URL felvehető).
1.8.1. Működése: a box elnevezésének rögzítése; háttérkép rögzítése; URL
rögzítése; megjeleníteni kívánt címek száma legördülő menüből
választható (max. 10 db).
1.9. Hírlevél funkció illesztése a portál technikai keretei közé.
1.9.1. Működése: menüpontok szintjén, témák szerint definiálható módon,
hírlevelenként egyedi címlistákra időzítve automatikus kiküldéssel.
1.9.2. A hírlevél az előfizető által választhatóan txt és HTML formátumban
is kérhető.
1.9.3. HTML formátumban a hírlevélbe képek is illeszthetőek.
1.9.4. Adminisztrációs szinten a címlisták karbantartására,
importálására és exportálására legyen mód.

csoportos

1.9.5. Legyen
lehetőség
a
cikkekhez
rögzített
„folyóiratokból”
automatikusan (időzítve, pl. minden péntek reggeli 6 órakor)
kiküldhető hírlevelek szerkesztésére.
1.10.

Keresés és találatok megjelenítése a portálon

Szükség van:
1.10.1.

Több szempontú űrlapos keresési lehetőség kialakítására:

1.10.1.1.
aktuális és archív cikkek között választható módon
(jelölőnégyzet),
1.10.1.2.

pontos kifejezésre,

1.10.1.3.

minden szóra,

1.10.1.4.

bármely szóra.

1.10.2.

Több szóból álló kifejezések idézőjeles keresési lehetőségére.

1.10.3.
A kereső „live search” alkalmazássá fejlesztésére. A cikkekben
rögzített kifejezések szójegyzékbe gyűjtésével a felhasználó
számára a keresőkifejezés rögzítése közben a szövegbeíró mezőben
jelenjen meg az azonos karakterlánccal kezdődő szavak listája.
1.10.4.
Találati lista rendezési lehetőségére: a cikk dátuma és címe
szerint.
1.10.5.
A találati listában az általános felhasználónak ne jelenjenek
meg az Intranetre vonatkozó találatok.
1.10.6.

Címkézési lehetőség biztosítására:
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1.10.6.1.
A cikkekhez kapcsolódjanak címkék. A címke lehet szó
és
kifejezés
egyaránt,
melyből
ily
módon
szerkesztett
tárgyszójegyzék áll össze.
1.10.6.2.
A címkékből a cikk szerkesztője tetszőlegesen egyet
vagy többet is felvehet az általa szerkesztett cikkhez.
1.10.6.3.
A címkék minden aloldalon megjeleníthetőek – a
megjelenített címkefelhő mérete és a megjelenített címkék
darabszáma adminisztrátori szinten beállítható.
1.11.

A felhasználó profil kibővítése.

1.11.1.
A felhasználói profilhoz legyen lehetőség avatar feltöltésére,
amely megjelenik a fórum hozzászólásoknál. Az avatar feltölthető
legyen a számítógépről (tallózással), ill. URL megadásával is. Max.
mérete 50*50 pixel.
1.11.2.
A regisztrációval létrehozott felhasználói profil révén legyen
lehetőség digitális állományok – kép, szöveg, hang, videó –
felajánlására. Azonosított felhasználó szerzői jogi nyilatkozat
kitöltése után feltöltheti a portál kijelölt menüpontjain keresztül
(Budapest Gyűjtemény oldala, Tiniportál; párhuzamosan akár több
témában) saját műveit, melyről a moderátor automatikusan értesül,
majd az állomány - jóváhagyás után - automatikusan kikerül a
megfelelő helyre.
1.11.3.
Regisztrált felhasználók számára a portál különböző részein
változó megjelenítési lehetőség és azok mentési lehetősége
(template-ek/elemek/verziók):
vakbarát
honlap
–
felolvasó
szoftverekkel kompatibilis; színsémák ajánlata (minimum 3
különböző); stíluslapok session-höz, ezáltal felhasználóhoz kötése
sablon szinten, adminisztrációs felületek elkészítése.
1.11.4.
Widgetek készítése külső alkalmazások számára, mellyel
könyvtári szolgáltatásokat lehet használni (pl. Iwiwbe könyvkereső
alkalmazás).
1.11.5.
Regisztrált felhasználóknak a (saját) nyitólapjukon "Kedvenc
könyvtáram" kiválasztásának a lehetősége és azon könyvtár
híreinek kiemelése egy cikkajánlóba (médiaboxba).
A portál valamennyi része, beleértve a korábbi és az új aloldalakat
1.12.
is, legyen megtekinthető akadálymentesített, nagykontrasztú formában is.
1.13.
A portál egészéről évente készüljön egy mentés, mellyel az akkori
állapot megtekinthető.
1.14.
A portál és a mikrosite-ok regisztrált felhasználói egy felületen
legyenek adminisztrálhatók – jogosultságok kiadása, módosítása és
visszavonása.
1.15.
A portál és a mikrosite-ok szerkesztői jogosultságait lekereshetővé
kell tenni. Ebben szerepeljen a felhasználó azonosítója, a szerkesztői
jogosultság hatálya (menüpontok) és a jogosultság szintje.
1.16.
E-learning keretrendszer illesztése (Moodle), lehetővé téve
párhuzamosan több témában azonosított felhasználók számára távoktatás
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indítását, a
értékelésre.

tananyag

számonkérését

és

legyen

lehetőség

egyéni

2. Új szerkezet kialakítása
2.1. A főoldal szerkezete és elemei
 Fejléc
 Törzs:
o A médiaboxok (ajánlók) és cikkek helye
o Jobb oldali menüsor
 Linkajánló
 Lábléc
2.2. Fejléc megjelenése
 A fejléc alább részletezett teljes tartalma legyen látható a főoldal
(nyitólap) és aloldalai és azok minden cikke fölött.
 A fejléc színvilága alkalmazkodjon valamennyi választható színvilághoz
(lásd: 1.4).
 A fejlécen alkalmazott menüsorok
legördülő menüvé alakítható.

bármely

menüpontja

legyen

2.3. Fejléc
 Tartalom: Megjelenés: jobbra igazított. Típusa: szöveg.
 A honlap elnevezése: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Megjelenés:
balra igazított. Típusa: kép Ezzel párhuzamosan jobbra igazítva
kerüljön a keresősáv (összegyűjtve a jelenlegi kisalkalmazásokat.
 Első menüsor (vagy főmenüsor). Tartalma: az elsődleges navigációhoz
szükséges menüpontok. Megjelenés: balra igazított. Típusa: szöveg.
2.4. Törzs
2.4.1. A portál jelenlegi három oszlopos törzse négy oszlopra bővül, az
alábbiak szerint.
 Bal menüsor, a helyi almenüsornak, plusz
Könyvtárkeresés; Látogatottság számláló.

Szolgáltatáskeresés;

 Médiaboxok és a cikkek helye.
 Kiemelt rovatok oszlopa. Képes témaajánló médiabox.
 Jobb oszlop: Könyvhosszabbítás; Keresés; Fórum.
2.4.2. A médiabox portálelemek sorrendje legyen a szerkesztő által igény
szerint módosítható a portál egész területén (beleértve az
alportálokat is).
2.4.3. A médiaboxokba közvetlenül legyen videó-feltöltési lehetőség: külső
forráskód megadásával, vagy videó-fájl csatolásával. A portál
támogassa és kövesse különböző formátumok feltöltését, azok
megjelenítését (pl. wmv, asf, mp4, avi, mov). Legyen lehetőség
olyan médiabox használatára, melynek segítségével egymás
mellett/alatt három videó látható.
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2.4.4. Legyen
lehetőség
a
videóajánló
alá
három
hasábos
bontást/médiaboxot elhelyezni, melyekbe tetszőleges RSS-csatornák
jeleníthetők meg URL alapján.
2.4.5. A honlapon közölt cikkekből legyen megjeleníthető automatikusan a
Legfrissebb cikkek és a Legolvasottabb cikkek. Megjelenítés:
lapozható (tabos) kivitel, melyben vagy a „Legfrissebb cikkek” vagy a
„Legolvasottabb cikkek” jelennek meg. Az itt megjelenített cikkek
száma legyen a szerkesztő által beállítható (max. 10 db cikk).
2.4.6. Az oldal alján - a cikkek/médiaboxok alatt és a lábléc fölött - három
hasábos médiabox megjelenítés szükséges, melyben tematikus
linkgyűjtemények (listák) vehetők fel. A linkajánló a rendelkezésre
álló 1024-es szélesség teljes felületét kihasználja – e fölött véget
érnek a menüpontok. Az egyes téma (rovat) legyen kiemelhető és
alatta felsorolás készíthető, melyek hivatkozásként működnek.
(Kiemelt témák; Blogok; Gyűjtemények; Szolgáltatások, Olvassunk!).
2.5. Cikkek, szerkesztés automatizálása
2.5.1. Legyen lehetőség a honlapon megjelenő minden új cikket RSSolvasóban is olvasni.
2.5.2. Legyen opcionálisan a szerkesztő által beállítható (jelölőnégyzet),
hogy a publikált cikknél látható-e a rögzítés dátuma.
2.5.3. A cikkek rögzítésekor legyen jelölhető, hogy a cikket a nyitólapra
javasolja a szerkesztő, erről beállított e-mail címre menjen
tájékoztató levél a bejegyzésről.
2.5.4. A cikkek aktiválása esetén értesítés menjen erről egy beállított email címre. A levél tartalmazza a cikk azonosítóját, címét és elérési
útvonalát. Az értesítés ne egyesével történjen meg, hanem naponta
két alkalommal (rendszeres időközönként beállítható módon).
2.5.5. Az egy rendezvénysorozathoz tartozó elemek között legyen
lehetőség a korábbi és későbbi időpontokhoz tartozó események
megtekintésére.
2.5.6. Legyen lehetőség a rendezvény dátumának megadására (a cikk
felvitelének dátuma és az archiválási dátum mellett). A rendezvény
az itt megadott dátum alapján kerüljön felvételre a választható
rendezvénynaptár(ak)ba.
2.5.7. Megjelenítéskor a cikkek alatt jelenjen meg egy 3 elemes ajánló,
amely rendelkezik legalább egy ugyanolyan címkével.
2.5.8. Legyen lehetőség egy már korábban létrehozott cikkből „mentés
másként” funkcióval új cikket készíteni.
2.5.9. A cikkekhez rögzített képek nevei (megadásukra legyen lehetőség
feltöltéskor) szerepeljenek az IMG tag alt attribútumában.
2.5.10.

Regisztrációtól függetlenül legyen lehetőség a következőkre.

2.5.10.1.

Cikkek betűméretének módosítására.

2.5.10.2.
Cikkek küldésére e-mailben. Az elküldött e-mail ne
tartalmazza a teljes cikket, csak az ajánlást jelezze
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2.5.10.2.1. Szövege: Önnek cikkajánlója érkezett a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár honlapjáról. A küldő neve: [a beírt név] vagy
<ismeretlen> és a cikk címe, absztraktja és URL-je. A levél tárgya
a „cikk ajánlója érkezett” felirat legyen.
2.5.10.2.2. A cikk küldésekor kötelezően kitöltendő adatok: küldő
és címzett e-mail címe. Nem kötelező elem: küldő neve; címzett
neve; üzenet.
2.5.11.
Regisztrációt
követően
a
cikkekhez
hozzászólások/megjegyzések írására legyen lehetőség. Moderált
legyen a hozzászólás, értesítés kell róla előzetesen megadott e-mail
címre. Az e-mail tartalmazza a cikk adatait (cikk szerzője, címe,
hivatkozása). A hivatkozásról az e-mail olvasója át tudjon lépni a
hozzászólás engedélyezéséhez/elutasításához.
2.5.12.

Cikkek archiválása két szinten.

2.5.12.1.

Archívumban megjelenített cikkek.

2.5.12.2.
Törölt státuszú cikkek. Nem jelennek meg a keresések
alkalmával, de a cikkek szerkesztői jogosultsággal megtekinthetők.
2.6. Folyóirat-kezelés
2.6.1. Az alábbi folyóiratokra van szükség:
 Álláshirdetés
 Gyerek Rendezvény
 Hírek
 Játsszunk
 Kiállítás
 Rendezvények
 Sajtó
2.6.2. Egy cikk egyszerre több folyóirathoz is rendelhető legyen.
2.6.3. Legyen lehetőség a cikkekhez több „folyóiratot” rendelni.
2.6.4. A cikk szerkesztésekor megadható legyen, hogy melyik folyóiratba
mennyi ideig legyen látható az adott cikk.
2.6.5. A „folyóiratokban” rögzített cikkek legyenek megjeleníthetők egy
naptárban.
jelenhessenek
meg
a
naptárban,
naptáranként
definiálhatóan
2.7. Lábléc
2.7.1. A láblécben hivatkozások (beleértve az e-mail hivatkozást is)
megjelenítésére van szükség.


Elrendezés: középre igazított.



Típusa: szöveg.



Tartalma: Index; Webmester; Oldaltérkép.

3. Fórum
3.1. Fórum létrehozásakor csak cím rögzítési lehetőség legyen.
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3.2. A topikok sorrendjében legyen felül az a topik, amelyikbe időrendben az
utolsó hozzászólás érkezett. A topikok rendezhetőek legyenek a kimeneti
adatok mindegyikére.


Output: Téma címe; Utolsó hozzászólás; Hozzászólások száma; Alá:
Téma leírása röviden.

3.3. A fórumbejegyzésekre adott válasz beírásakor legyen látható az üzenet
szövege, amelyre a válasz íródik.


Output: Az eredeti üzenet a válasz üzenet szövegmezőjében legyen
látható. Legyen lehetőség az eredeti üzenet részeinek törlésére. A
válaszüzenetben az elküldést követően legyen látható, hogy mi volt az
üzenet, amire a válasz íródott.

3.4. A fórum hozzászólásainál jelenjen meg a felhasználói profilhoz feltöltött
kép. Lásd: 1.15.1
3.5. A fórum hozzászólásainál az azonosítóra kattintva legyen látható a
felhasználó nyilvános profiladatlapja.


Output: Azonosító; E-mail cím; Hozzászólások száma.

4. Statisztika
A portálba integrálni kell a Google Analytics statisztikai alkalmazást –
minden egyes aloldalról szükség van használati statisztikára.
5. Alportálok szerkezetének felülvizsgálata, bővítése
5.1. 50+ alportál jelenlegi designnal, szerkezeti felülvizsgálattal.
5.2. Tinihonlap jelenlegi designnal
5.2.1. A nyitólapon a négy menüponton kívül egy rotált cikkajánlót kérünk
elhelyezni.
5.3. Gyerekeknek új designnal
5.3.1. Kérünk ajánlatot egy friss, vidám arculatra, új grafikai elemekkel, új
fejléccel, 1024x768 felbontásban – az aloldalak jelenlegi
szerkezetének megtartásával. (Fejléc ötlet: a könyvtár logója mint
földgömb és körbe mesehősök járkálnának.)
5.3.2. Felső menüsor átalakítása
5.3.3. Kiemelt tartalmak definiálhatósága (speciális médiabox).
5.4. Angol nyelvű honlap.
5.4.1. A design a főportálhoz igazodik, de meg kell oldani, hogy az angol
portálon csak az angol menüpontok látszódjanak.
5.4.2. A regisztrációs oldal és a bejelentkezett állapotot leíró információk
angol nyelven jelenjenek meg az angol oldalakon.
5.5. A pályázat keretében önálló tematikus aloldalak indítását tervezzük. Az
aloldalak tartalmi feltöltését a témákhoz értő szakértői team végzi
szerződésben rögzített feltételekkel, határidőkkel. A team feladata az
arculati koncepciók kidolgozása. Ajánlatot kérünk a teamek által
elkészített arculati koncepció alapján az egyedi design és menüstruktúra
elkészítésére.
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5.5.1.Tudásdepó-aloldal: a pályázat keretében elkészült fejlesztések
és bonyolított szolgáltatások híroldala, kampányoldala,
archívuma – működtetése 2020.12.31-ig
5.5.2. Médiaismereti alportál, szerkezet kialakítása 2010. augusztus 31.
5.5.3. Hátrányos helyzetű használókat segítő alportál, szerkezet kialakítása
2010. augusztus 31.
5.5.4. Népzenetár alportál - önálló Médiawiki alkalmazás integrálása.


A Médiawiki alkalmazásban arra jogosult felhasználók szerkeszthetnek.
A honlap látogatója ezen az oldalon nem regisztrálhat, nem
szerkeszthet, de a „Vitalap”-ot használhatja.



Egy szócikkben legyen világtérkép, amelyen az országra kattintva a
hozzá tartozó szócikk válik elérhetővé.



A honlaphoz a későbbiek folyamán audiovizuális dokumentumok (mp3,
avi) kerülhetnek, melyhez tárhely szükséges.



A wikihez kapcsolódjon e-learning, Moodle program telepítése
szükséges. A Moodle-ba regisztrálhatnak hallgatóként a látogatók. A
tananyagok összeállítását a könyvtár által megbízott dolgozók végzik.

5.6. Mobiltelefonra optimalizált aloldal elkészítését kérjük egyeztetett
szűkített adattartalommal, mely segíti a használók információhoz jutását a
könyvtárak elérhetőségéről, újonnan fejlesztett online szolgáltatások
igénybe vételéhez.
6. FSZEK Könyvtárak nyilvántartására
megjelenítése a rögzített adatokból

készített

alkalmazás,

információk

6.1.
A könyvtárak főadatai, részlegei, telefonkönyv és dolgozói adatok
nyilvántartása, megjelenítése az adatbázisból különböző formátumokban
történhessen. Az adatokat a portál különböző részein különböző
sorrendben kell megjeleníteni: névjegykártya-formátum, felsorolás v.
információs oldal generálására is szükség van. Az egyes folyóiratokban a
könyvtári adatokra (helyszín) azonosítókkal hivatkozni lehessen.
6.2.
Új könyvtárválasztó Budapest térkép biztosítása a Könyvtáraink
menüpont alól (pl. Google Térkép alkalmazásával). Az új portálon
kerületenként kérjük jelölni a könyvtárakat (kerületenként 2-3
könyvtárunk lesz).
6.2.1. A kép színvilága alkalmazkodjon a honlap színsémáihoz.
6.2.2. A Budapest-térképről a kerületek nyitóoldalára lehessen lépni, illetve
a Központi Könyvtár oldalára
6.2.3. A kerületi oldalakról legyenek elérhetők az adott kerületben működő
könyvtárak listája.
6.2.4. Ezekről a listákról egy információs oldal megjelenítésére van
szükség, amelynek tartalmát a rögzített adatok alapján definiáljuk.
6.3.
A Könyvtáraink menüpont alá be kell vinni a könyvtárkereső
alkalmazást.
6.4.

A fejléc és a menüsorok azonosak, mint a nyitólapon.
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6.5.
A bal menüsor funkciója nem változik, almenüket tartalmaz az adott
menüpontokhoz.
6.6. Az oldal alján a linkajánló az aloldalakon ne látszódjon.
6.7. A médiaboxok típusai és elrendezése azonos legyen a nyitólapon
elhelyezettekkel.
6.8. Könyvtárak nyitóoldala és aloldalai
6.9. A könyvtárak nyitóoldalán, aloldalain és cikkeinél ne jelenjen meg a 3.
oszlop, mely a Kiemelt rovatokat tartalmazza.
6.10.
A nyitóoldalon a könyvtári adatok szerepeljenek. A könyvtár által
fejlesztett kisalkalmazás beszúrása szükséges.
6.11.
Megjelenített adatok: fénykép a könyvtárról; térkép (legyen
beszúrható kép és külső forrásból származó forráskód is); leírás a
könyvtárról; telefonszám; mellékek; e-mail; honlap cím; megközelítés;
útvonal tervező; nyitva tartás; könyvtár állománya; szolgáltatás(ok
felsorolása).
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