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Backoffice  
 
V základní verzi obsahuje backoffice autentizační modul a modul pro správu tzv. „plných stránek“, který 
umožňuje vytvořit stránku formou wysiwyg editoru s možností přímého zásahu do zdrojového kódu.  
 
Další moduly  
 
Pro účely zachování stávajících dokumentů, které jsou ve formátu html (frontpage), pro nový web bude 
navržen nový modul pro správu dokumentů. Předpokládá se jednotný formát PDF, ke každému 
dokumentu bude vložen i doprovodný text pro vyhledávání. Doprovodný text může být i původním html 
zdrojem, což otevírá možnost automatického zpracování. Předpokládá se cca 1000 dokumentů. Pro 
automatický převod do pdf archivu s možnosti vyhledávání bude nutné vytvořit xls tabulku, kde každý 
řádek obsahuje sloupce:  

 • název dokumentu  

 • URL stávajícího dokumentu  

 • kategorie  
 
Podklady budou zřejmě vytvořeny s pomocí ing. Vávrové, která provede v dokumentech selekci a stanoví 
číselník kategorií.  
Do budoucna (po vytvoření funkční verze stránek) se předpokládá vytvoření spec. modulu pro redakci 
časopisu ČSKB – systém pro posílání manuscriptů, jejich recenze, revize atd. Díky modulárnímu řešení 
IBA bude možno vytvořit tuto aplikaci zcela nezávisle.  
 
 
 
Dvojjazyčnost  
 
Stránky budou v českém a anglickém jazyce, v anglickém jazyce budou mít vlastní strukturu a omezený 
obsah. Stránky se budou tvořit pro oba jazyky ve stejném prostředí (backoffice).  
 
Frontoffice  
 
Struktura (mapa) webu  
Bude dodána ing. Vávrovou jednak hned v dosavadní podobě pro účely grafického návrhu a později pak i 
finální schválenou verzi (pro obě jaz. mutace).  
Předpokládá se dvouúrovňová struktura menu. Horizontální první úroveň je rigidní, vertikální druhá 
úroveň se může průběžně měnit, položky budou tedy také administrovatelné. Menu bude otevřené, přijata 
idea dostupného webu bez roll-down menu.  



Grafický návrh  
 
Použije se stávající logo, bude dodáno v křivkách. První návrh bude vytvořen bez znalosti dosavadní práce 
dr. Friedeckého, pokud nebude vyhovovat, bude se pokračovat se znalostí jeho návrhu.  
 
Webhosting  
 
Pro provoz řešení IBA je potřeba PHP/MySQL + prostor odpovídající cca velikosti archovu, který bude 
tvořit po datové stránce většinu.  
Stávající webhosting: Czechia. Doporučený webhosting: www.igloonet.cz (80 Kč/měs.). Event. změna až 
po vypršení smlouvy, do té doby provoz na serveru IBA MU.  
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