
 

 

                                            1                                 

   

 
 
 
 

 
Założenia narzędzia wewnętrznej komunikacji JWP Forum z platformą 
gromadzenia i wymiany informacji w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi 
Dorota Rzążewska sp.j. w Warszawie  
 
 

 

1. Założenia  

Opis zawiera specyfikację funkcjonalną narzędzia internetowego (aplikacji) służącego do wypełniania 

ankiet, gromadzenia i wymiany informacji, będącego integralną częścią Forum JWP, które zostało 

stworzone w związku z realizacją projektu „JWP  Społecznie Odpowiedzialni – opracowanie i wdrożenie 

strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi” przy wsparciu ze 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Niniejszy dokument opisuje  podstawowe założenia, 

strukturę narzędzia oraz jego funkcje. W wypadku założeń nie opisanych  precyzyjnie, prosimy Oferenta o 

rekomendację uwzględniającą obszar działania kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.j. 

(dalej „JWP Rzecznicy Patentowi”). 

 

2. Cel narzędzia służącego do wypełniania ankiet oraz gromadzenia i wymiany informacji w ramach 

Forum JWP 

Głównym celem platformy gromadzenia i wymiany informacji Forum JWP jest umożliwienie 

użytkownikom wypełniania ankiet, sond oraz przesyłania/pobierania materiałów multimedialnych 

związanych z wszelkimi wydarzeniami  z udziałem pracowników i współpracowników Grupy JWP, jak 

również z wydarzeniami organizowanymi przez te podmioty. Narzędzie ma być dostępne pod docelowym 

adresem www.jwp.pl/platforma 

 

3. Technologia wykonania  

Narzędzie powinno być wykonane w językach programistycznych umożliwiających sprawne i przyjazne 

funkcjonowanie narzędzia (np. PHP). Musi być ponadto oparte na systemie zarządzania treścią CMS, dzięki 

czemu możliwe będzie bieżące wprowadzanie aktualnych treści, modyfikowanie liczby, rodzaju oraz 

kolejności pól, a także wprowadzanie elementów takich jak materiały multimedialne (filmy, zdjęcia, 

materiały audio, prezentacje, banery, pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne, archiwum plików np. .rar). 

Użytkownik będzie uprawniony do korzystania z narzędzia po dokonaniu poprawnej rejestracji, podając: 

http://www.jwp.pl/platforma
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swoje imię i nazwisko, adres e-mail, kod z obrazka captcha. Po dokonaniu poprawnej rejestracji 

potwierdzenie oraz link aktywujący konto użytkownika zostanie przesłany na wskazany podczas rejestracji 

adres e-mail. Po aktywowaniu konta użytkownik będzie miał możliwość logowania do narzędzia przy 

pomocy loginu oraz hasła użytkownika. 

 

4.  Projekt graficzny  

 

Projekt graficzny powinien zostać przygotowany z uwzględnieniem materiałów graficznych wykorzystywa-

nych przez kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi, w szczególności istniejącego logo JWP. Projekt graficzny 

powinien być prosty i nieprzytłaczający, przede wszystkim czytelny i przyjazny w nawigacji. 

 

5. Hosting  

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi korzysta z serwerów www i BNS należących do przedsiębiorstwa 

home.pl S.A. Przygotowywana strona powinna uwzględniać możliwości serwera. Nie jest przewidywana 

zmiana dostawcy.  

 

6.  Domeny 

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi jest właścicielem domeny www.jwp.pl.  

 

7.  Uprawnienia administratora 

Administrator powinien mieć pełny dostęp do wszystkich treści i funkcji narzędzia. Może wprowadzać 

treści, dokonywać zmian, usuwać treści, dodawać i usuwać pola, dodawać i usuwać pliki (np.: .doc, .docx, 

.pdf, .jpg, .png, .tiff, .xlsx,.rar, .zip). 

 

8.  Funkcje panelu administratora  

a. możliwość zmiany hasła do panelu administratora, 

b. funkcja akceptacji rejestracji użytkownika (zarządzanie uprawnieniami użytkowników) 

c. możliwość wstawiania i edycji tekstu, 

d. możliwość wstawiania i usuwania pól (checkbox, pola z tekstem), 

e. możliwość zmiany kolejności ww. pól; 

f. możliwość dodawania i usuwania plików, 

g. podgląd historii logowania użytkowników, 

h. podgląd aktualnie zalogowanych użytkowników, 

i. podgląd historii zamieszczanych plików na serwerze, 

j. możliwość zablokowania dostępu/usunięcia użytkownika. 

http://www.jwp.pl/
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k. Eksport danych do arkusza danych Microsoft Excel. 


