Otázky a odpovědi k výběrovému řízení na zakázku Webové stránky pro Sdružení
zdravotnických zařízení II Brno.
1. Je podmínkou použití software WordPress? Umíme nabídnout jiný software
s otevřeným kódem, ale naprosto nesrovnatelným vyšším standardem užívání, který
Vám mnohem více usnadní práci při administraci. Bude umět vše co je uvedené
v zadání. Navíc umíme relativně levně (levněji než do Wordpresu) do tohoto systému
přidávat nové zjednodušující moduly, které Vám usnadní správu (často realizované
operace). A i kdyby skončila životnost tohoto webu, nebo si řeknete „Zachrdla se
zbláznil, už s nim nechceme spolupracovat“, tak vám tento web je schopen spravovat
kdokoliv do zná pravidla MVC aplikací, protože je postaven na jednom ze známějších
frameworků, Symfony. Ne, můžete použít podobný software za podmínky „s
otevřeným kódem“
2. Jak je myšlen zásah do zdrojového kódu ve Vašem bodu 1.? Předpokládám do HTML
zdrojového kódu podstránky. Pokud by měl být přístup i k ovládací logice webu, tak je
komplikované nést záruku. Samozřejmě zdrojové kódy všechny dostanete. Jen bych se
rád vyhnul zásahům do produkční verze ovládací logiky, které nemůžeme jako
dodavatelé kontrolovat.Ano, tak jak předpokládáte do HTML zdrojového kódu,
nikoliv k logice webu.
3. Má kromě standardu W3C splňovat zákon č. 99/2019 Sb. o přístupnosti? Tento web je
trochu složitější, a tedy i dražší než běžné weby.Ano, prosíme rozšířit o splnění
zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti
4. Bude pro převod stávajícího webu do nového zpřístupněna databáze MySQL? Bude
nám stačit prostý export SQL, XML.Ano, bude stačit prostý export. Současný web je
umístěný na našem serveru.
5. Jaká je očekávaná špičková denní zátěž webu? Rádi bychom na našich serverech dali
minimální možnou cenu.Stávající stránky neumožňují sledování návštěv či jiné
statistiky. Počítáme, že nový web bude umožňovat například google Analitcs
6. Jaký je současný objem dat webu (databáze, obrázky, přílohy)? Rádi bychom dalo
minimální možnou cenu.Webové stránky mají 850MB, do budoucna může dojít
k navýšení maximálně však do jednotek GB.
7. Budete si přát umístění webu na vyhrazený server nebo může být sdílený? Jede nám i
ten sdílený docela rychle viz. např. https://bvbcz.cz Ano, uvažujeme přesun webových
stránek na vyhrazený server a může být sdílený při zaručení bezproblémového chodu a
funkcionality stránek.

