1
1

Nabídka pro město Klecany

Zhotovení webových stránek města a
přehled poskytovaných služeb

V Praze dne 25.02.2015

Lenka Žáková
jednatelka as4u.cz, s.r.o.
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1. Profil a zaměření společnosti
Společnost as4u.cz, s.r.o. se sídlem Jana Masaryka 195/24, Praha 2 byla založena na základě
dlouhodobých zkušeností kolektivem autorů systému as4u, kteří se podílí na vývoji a zdokonalování
systému více jak 15 let.
Hlavní činností společnosti as4u.cz, s.r.o. je tvorba softwarů na zakázku pro jednotlivé klienty s tím, že
jako základ je téměř vždy využíváno jádro vlastního redakčního systému Public4u, na které jsou
navazovány jednotlivé moduly dle specifických požadavků klientů. Společnost disponuje vlastními
analytiky, programátory a grafickým studiem. Současně zajišťuje kompletní službu včetně hostingu na
vlastních serverech, zálohování a technickou podporu 24/7/365.
Nabízené systémy jsou stále vyvíjeny na základě konkrétních požadavků uživatelů a nových trendů.

2. Reference
Výběr referencí je k nahlédnutí na http://www.as4u.cz/cs/reference-as4u/
Velká část našich klientů tvoří města, obce a krajské úřady.
Webové stránky pro města a obce jsou vyvíjeny a aktualizovány v souladu s aktuálními požadavky
zákonů a předpisů veřejné a státní správy
Ukázky grafické tvorby:
Město Frýdlant v Čechách
Nový vzhled webových stránek
http://www.mesto-frydlant.cz
Oficiální stránky města Frýdlant
Moduly: File4u, Gallery4u, Public4u Advanced
Aplikace: Životní situace,
Registr oznámení veřejných funkcionářů, Úřední deska

Město Jindřichův Hradec
Oficiální stránky města Jindřichův Hradec
Moduly: Public4u Advanced, akce NG s tiskem přehledů
Aplikace: Otázky a odpovědi, Životní situace, Registr oznámení veřejných
funkcionářů, Úřední deska
http://www.jh.cz/
v rámci webu je implementován s odlišným vzhledem web TIC
http://infocentrum.jh.cz/
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Město Štramberk
Oficiální stránky města Štramberka
Moduly: File4u, Gallery4u, Datový sklad, Public4u Advanced
Aplikace: Otázky a odpovědi,
Registr oznámení veřejných funkcionářů, Úřední deska
http://www.stramberk.cz
Puzzle: http://www.stramberk.info/cs/multimedia/puzzle.html

Rozsáhlejší projekty:
Weby MMR a MŠMT
www.csks.cz , www.op-vk.cz , www.opvavpi.cz

3. Přehled poskytovaných služeb
Pro města a obce poskytujeme kompletní služby souvisejícím s jejich prezentací formou webových
stránek ( redakční systém pro veřejnou a státní správu http://www.as4u.cz/cs/produkty/redakcnisystem-publi4u/redakcni-system-pro-verejnou-a-statni-spravu.html )
Základní služby:
-

-

3.1.

Bezpečný Hosting na našich serverech (neomezené uložiště dat)
Pravidelné zálohování dat
Technická podpora 24 hod/den/rok, pravidelné upgrady
Redakční systém Public4u včetně základních předepsaných modulů
(základní balíček obsahuje redakční systém Public4u s popsanými vlastnostmi , Admin4u
(administrace uživatelů), Galery4u, File4u, modul Registr oznámení veřejných činitelů, modul
Úřední deska včetně zveřejňování veřejných zakázek, modul Životní situace, Kalendář akcí,
Aktuality, Moderovaná diskuze, fultextové vyhledávání, Ankety a kvízy, Aktuality, Zasílání
aktualit a výběru článků emailem, RSS kanál)

Popis systému

Úvodem bychom chtěli poukázat na jeden z našich projektů – Redakční systém pro státní správu,
který vznikl na základě spolupráce s městem Jablonec nad Nisou.
Vycházeli jsme a vycházíme při řešení internetových portálů zejména z požadavků, vyhlášek a
doporučení dřívějšího Ministerstva informatiky – dnes Ministerstva vnitra ČR na dodržování
přístupnosti webu a současně jsme vzali a bereme v úvahu relevantní požadavky konkrétních
uživatelů na obslužnost samotného systému. Vznikl tak „balíček“ rozšiřujících programů (modulů)
vycházejících z postupných požadavků legislativy, tedy zákonů, nařízení a dalších vyhlášek přímo
integrovaných do redakčního systému Public4u.
Redakční systém splňuje požadavky Vyhlášky č. 64/2008 Sb. Ministerstva vnitra ze dne 7. 2. 2008
o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových
stránek pro osoby se zdravotním postižením. Zdrojový kód generovaný redakčním systémem je
validní, neboť systém obsahuje funkci čištění HTML při přenášení textů. V systému je taktéž dbáno na
správné strukturování stránky a správnou formu url adresy. Díky tomu a mnoha dalším funkcionalitám
je systém optimalizován i pro vyhledávače (SEO optimalizace).
Prostředí redakčního systému je velmi intuitivní a užívají jej bez obtíží zaměstnanci různých
úrovní počítačových znalostí. V mnoha případech není třeba ani zaškolení, neboť systém
obsahuje integrovanou nápovědu a v případě, že si není uživatel jistý některým ze svých kroků,
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má možnost obratem kontaktovat technickou podporu, která je připravena mu okamžitě poradit
a pomoci mu s dalším krokem.
Součástí je i zpracovaná nápověda, která je poskytována v elektronické podobě.
Systém podporuje standardní internetové prohlížeče pro administraci MSIE 9 až 11, Mozilla FireFox a
Google Chrome. Pro výstup není pro prohlížeče žádné omezení.

3.2.

Nasazení redakčního systému a garance technické podpory

Vlastní nabídka je založena na osvědčeném a převážně využívaném postupu měst a obcí a to na
hostingu systému poskytovaného dodavatelem. Je třeba upozornit na několik výhod při využití této
varianty řešení. Město nemusí pořizovat a udržovat v provozu vlastní servery. Dodavatel
zajišťuje jednak bezproblémový chod v rámci webhostingu a zároveň i nepřetržitou technickou
podporu. Současně je systém aktualizován a jsou pravidelně nahrávány nové verze.
Vzhledem k tomu, že systém je postaven na jádru, ke kterému jsou přidávány jednotlivé moduly a
aplikace, je možné i velmi rychle vyhovět zákazníkovi v rámci nových požadavků. Dodavatel
garantuje zajištění technické podporou minimálně po další 4 roky. Z toho vyplývá i záruka
minimálně 48 měsíců.

Postup prací:
a) otevření redakčního systému as4u na doméně 3. řádu do 24 hodin od podpisu smlouvy
b) otevření odsouhlasených modulů pro státní správu (do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy)
c) převod obsahu webu (převádí se data, která jsou zadavatelem předem odsouhlasena)
d) zaškolení webmastera, administrátorů a redaktorů (není součástí poptávky – je řešeno předáním
manuálu a využitím technické podpory)
d) souběžně probíhají práce na grafickém návrhu. V rámci spolupráce bude na základě požadavku a
upřesňujících informací a pokladů zadavatele vytvořen grafický návrh. Před implementací do
redakčního systému je vzájemně odsouhlasen.
e) Implementace grafického návrhu do prostředí redakčního systému
f) konečné úpravy a převod webu na doménu 2. řádu (doména používaná městem), ostrý provoz

3.3.

Základní vlastnosti redakčního systému Public4u

Redakční systému Public4u umožňuje správu rozsáhlých internetových portálů včetně internetu.
Je využíván subjekty veřejné i komerční sféry. Administrační rozhraní je dostupné ve standartních
prohlížečích a je tedy multiplatformní. Pro jeho plnou funkčnost není třeba instalovat žádné další
podpůrné programy, umí však využít standardních doplňků webových prohlížečů (Flash, Java), které
však pro jeho plnou funkčnost nejsou podmínkou.
Přehled základních vlastností a funkcí redakčního systému:

-

Kompletní přístup do systému, možnost tvorby struktury stránek (přidávání, přesouvání a
odstraňování menu a podmenu), menu je kdykoli upravitelné
intuitivní editace stránek, možnost vkládání vlastních aplikací do editačního okna,
nastavení času publikace a informace o autorech, vytváření aktualit z článků
možnost tvorby hypertextových odkazů se zachováním vazeb i po jejich přesunutí článků,
možnost všech typů zarovnání a zvýrazňování textu, možnost tisku vkládaných informací,
fulltextové vyhledávání,
možnost informace o nových a aktualizovaných článcích přímo na webu pomocí RSS kanálu,
zasílání aktualit a vybraných informací na e-mail jednotlivých uživatelů,
jazykové mutace – min. český, anglický, německý a polský jazyk,
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-

-

-

-

-

-

nastavení uživatelských práv (administrátor, redaktor, redaktor s oprávněním autorizovat,
šéfredaktor, ….) a to i pro různé sekce webu,
nahrávání obrázků ve formátech jpeg, gif, png do úžiště Galery4u, kde je možné s obrázky
dále pracovat, vytvářet adresáře a podadresáře, k obrázkům připojovat jejich popis a dále je
upravovat – otáčet, ořezávat, vkládat vodoznak, měnit velikost
nahrávání dokumentů v libovolném formátu ,wordu, excelu a pdf, dokumenty jsou nahrávány
do datového uložiště File4u, kde je možné jejich rozdělení do adresářové struktury. To
umožňuje jejich jednodušší vyhledání a nahrání upravených verze dokumentu včetně
verzování.
možnost vkládání videosouborů nebo zvukových souborů taktéž do File4u. Systém navíc
umožňuje konverzi videosouborů a zvukových soborů do formátu přehratelného na webu
jednoduchá tvorba tabulek, vkládání tabulek a jejich následná úprava přímo v editačním okně
RS
možnost vkladu větších prezentací jako jsou např. již zhotovené virtuální prohlídky,
možnost zobrazení informací v různých sekcích najednou,
odkazy na jiné stránky či dokumenty se budou otevírat v novém okně, dokumenty budou
obsahovat informaci o typu souboru a jeho velikosti,
uzpůsobení stránek pro použití tabletů a mobilních zařízení,
webové stránky budou v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací
souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se
zdravotním postižením (vyhláškou o přístupnosti).
Aktuality: na hlavní stránce se zobrazí částečný obsah, zbytek textu až po kliknutí, jednotlivé
aktuality budou od sebe přehledně odděleny, každá aktualita bude mít možnost tisku.
Administrace zaměstnanců – telefonní seznam a struktura úřadu. Možnost třídění dle
abecedy, odborů či náplně práce (klíčové slovo)
Elektronická úřední deska – vkládání pdf dokumentů (min. 5 MB) s následujícími údaji:
evidenční číslo (automaticky generované), název, druh (výběr z nastavených možností),
původce (výběr z nastavených možností), zveřejnění od – do, archiv. Možnost vyhledávání
podle údajů, možnost listování do minulosti, možnost propojení zobrazení některých
dokumentů s jinými sekcemi webu. Možnost rozeslání nových oznámení na e-mail dle
zvolených parametrů.
Registr oznámení veřejných činitelů – zpřístupnění databáze oznámení na internetu
evidovaným uživatelům a vést záznamy o tom, který uživatel kdy a které oznámení prohlížel.
Moderovaná diskuze: možnost vkládání dotazů občany, dotaz se zobrazí anonymizovaně –
zveřejní jej až odpovědná osoba. Jakékoliv vklady v této sekci rovněž budou chodit na určené
e-mailové adresy.
Ankety a kvízy: tvorba jednoduchých anket, ale i dotazníků s více možnostmi
s vyhodnocením odpovědí. Možnost vkládat k anketovým otázkám i fotografie.
Databáze organizací: setřídění firem do sekcí, možné zatřídění dle vlasních číselníků
Fotogalerie: fotogalerie formou pohyblivého pásu fotografií. Možnost hodnocení fotografií
např. formou hvězdiček a následné vyhodnocení.
Životní situace: možnost vyhledávání podle názvu, klíčových slov, propojení se strukturou
úřadu – telefonním seznamem.
Kalendář akcí: forma obrázku klasického kalendáře s odkazy + seznam druhů akcí +
vyhledávač dle různých parametrů (druh akce, pořadatel, omezení datumy…)
V rámci webových stránek města lze umístit další samostatné weby (například IC apod. –
jedná se o nový oddíl s vlastním rozklikávacím menu). Webové stránky mohou mít vlastní
vzhled a vlastní menu
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Rozšiřující moduly, které lze přiobjednat k základnímu balíčku:

-

Otázky a odpovědi - umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako
jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší
přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií

http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?subakce=faq&lanG=cs&xuser=
-

Veřejné zakázky: aplikace by umožňovala automatický přesun dokumentů týkajících se
veřejných zakázek z úřední desky do této sekce. Rovněž by byl obsahem vyhledavač dle
různých parametrů

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/verejne-zakazky-a-vyberova-rizeni/verejnezakazky/verejne-zakazky-dle-zakona-c-137-2006-sb-od-1-9-2011.html
-

-

Události nad mapou
http://www.sumperk.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=66633&slozka=63790&archiv=an
o&
Napojení na sociální síť: odeslání informace o zveřejněném článku včetně obrázku, nadpisu
a odkazu na facebook města.
Modul zveřejňování smluv – prostředí pro ukládání smluv http://www.kurim.cz/cs/mestsky-

urad/smlouvy.html s možností vyhledávání
-

-

-

-

Mobilní verze stránek http://m.jh.cz/?showMobileStyle=yes&xuser=&lanG=cs
zjednodušená verze stránek pro mobilní zařízení a tablety
Moje město v mobilu (MMVM)
http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/pro-novinare/tiskove-zpravy/archiv/zpravy2014/cerven-2014/nova-mobilni-aplikace-nejen-pro-jablonecany.html
Aplikace „potřebuji vyřešit“, Aplikace “Události nad mapou“, Informační část – aktuální
informace – možnost přístupu i ofline.
aplikace pro mobilní telefony a tablety
Modul Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
http://www.praha11.cz/cs/urad/poskytovani-informaci/odpovedi-na-zadosti-podle-zakona-c106-1999-sb.html s možností vyhledávání
On-line přenos jednání zastupitelstva - umožňuje přenos snímaný webovou kamerou (nebo
více kamerami) přenášet do prohlížeče uživatele on-line, zobrazení v rámci webových stránek
Vytváření webových prezentací s vazbou na redakční systém města – propojení dat a jejich
zobrazení na různých webech (organizace města)
Modul návštěva úřadu online a aplikací tvorby vlastních formulářů
Soutěžní fotografie - možno hodnocení fotografií uživatelem formou hvězdiček, vyhodnocení
do přehledné tabulky http://www.xn--redakn-systm-leb4c46a.eu/cs/moduly-arozsireni/soutezni-fotogalerie.html
Elektronické formuláře: možnost tvorby vlastních formulářů s možností zaslání vyplněného
formuláře na předem definovaný e-mail úředníka. Možnost navázání formuláře na článek.
Listování novin: prohlížeč pdf souborů pomocí listování

http://www.praha11.cz/filemanager/pdf-viewer/index.php?fileID=8617
-

Interaktivní hry: omalovánky, puzzle, pexeso, posunovačka www.litovel.eu
Videoarchiv - konvertor videí z libovolného přehravače, videogalerie s přehrávačem
Modul Datový sklad – databáze informací, které lze zveřejňovat na různých webech dle
předem daných parametrů s tím, že data jsou plněna v jednom prostředí a jsou zobrazena na
všech výstupních webech stejná
Příklad: www.liberecky-kraj.cz, www.cesky-raj.info, www.mladoboleslavsko.eu ,
www.ceskolipsko.info/ , http://www.vilaizerina.cz/ , www.jablonec.com , www.infocentrum-
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turnov.cz ……
weby různých vzhledů postavených na datech z jednoho datového skladu

4. Cenová nabídka základního balíčku
Cena bez DPH
(Kč)

DPH (21 %)
(Kč)

Cena celkem
s DPH (Kč)

Nový grafický návrh dle požadavku zadavatele

10.000

2.100

12.100

Implementace grafického návrhu do RS

8.000

1.680

9.680

250,- Kč/hod

52,50

302,50

1,-

0,21

700,- Kč /měs.

147,- Kč/měs

(pozn: pokud je dodán zadavatelem vlastní grafický
návrh, je účtována pouze implementace do RS)
Převod dat ze stávajícího webu (položka není povinná,
data je možné převést v rámci úřadu)
Školení (po dohodě, opět není nutné)
Cena pronájmu redakčního systému a
publikačního systému (jednorázově za celou dobu
užívání)
as4u včetně Balíčku pro státní správu *)
Cena technické podpory a hostingu (technická
podpora 24 hod/den/rok, hosting na serveru uchazeče,
pravidelné upgrady, správa domény
zajištění konektivity, pravidelné zálohování a ochrana
dat, záruka min.48 měs.)

1,21

847,- Kč/měs

Poznámka *): základní balíček obsahuje redakční systém Public4u s popsanými vlastnostmi v
nabídce, Admin4u (administrace uživatelů), Galery4u, File4u, modul Registr oznámení veřejných
činitelů, modul Úřední deska včetně zveřejňování veřejných zakázek, modul Životní situace, Kalendář
akcí, Aktuality, Moderovaná diskuze, fultextové vyhledávání, Ankety a kvízy, Aktuality a výběry článků
emailem, RSS kanál
Současně je možné doobjednávat i další moduly, které nejsou v základním balíčku pro státní a
veřejnou správu

5. Cenová nabídka – rozšiřující moduly
Modul zveřejňování smluv – http://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/smlouvy.html
Modul doporučujeme jako doplněk k redakčnímu systému Public4u.
Cena modulu ……………………………….. 12.000,- Kč bez DPH
Cena s DPH (21%) …………………………… 14.520,- Kč

Zpracoval:
25. 02. 2015
Ing. Táňa Jersáková

