Informacje szczegół
szczegół owe:
Więcej informacji o produktach
i usługach firmy Ideo można
uzyskać pod numerem tel.
+48 (17) 86 021 86
lub pod adresem
www.ideo.pl

Wdroż
Wdroż enie Edito CMS do serwisu
korporacyjnego wiodą
wiodącej
cej firmy branż
bran ż y
medycznej – Polpharma
Polpharma S.A.
Polpharma S.A. należy do ścisłego grona
liderów
branży
farmaceutycznej
w Polsce. Od ponad 70 lat cieszy się
zaufaniem pacjentów, lekarzy oraz
partnerów biznesowych.

Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
można uzyskać pod adresem
www.edito.pl
Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44

Polpharma jest największym w Polsce producentem leków i substancji
farmaceutycznych. Bycie liderem zobowiązuje do działań, które wykraczają
poza pragmatykę biznesową. Od lat pacjentom proponowane są różne
formy edukacji, w tym szczególnie zachowań profilaktycznych. Mottem dla
działań firmy jest hasło: „Ludzie pomagają Ludziom”. Polpharma
współdziała ze środowiskiem medycznym, wspierając lekarzy w niesieniu
pomocy pacjentom.

Zadania i cele dla firmy
Zadaniem jakie postawił przed nami Klient było przygotowanie
rozbudowanego i wysoce funkcjonalnego serwisu korporacyjnego
skierowanego do pacjentów, lekarzy, farmaceutów, a także klientów
biznesowych i mediów. Polpharma powierzyła nam nie tylko realizację
samego projektu, ale przede wszystkim opracowanie samej koncepcji
i strategii serwisu oraz przygotowanie szczegółowego projektu
funkcjonalnego.

Realizacja zadania
Prace nad wdrożeniem Edito CMS rozpoczęły się w czerwcu 2008 roku.
W oparciu o precyzyjny projekt funkcjonalny został wdrożony nasz autorski
system do zarządzania treścią Edito CMS (www.edito.pl), który oferuje
bardzo skuteczne rozwiązania, gwarantując jednocześnie elastyczność,
skalowalność i intuicyjność.
W serwisie wykorzystana została technologia AJAX, pozwalająca
użytkownikowi na pracę w serwisie bez zbędnych przeładowań całych
stron.
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Unikatowe i ciekawe rozwią
rozwią zania
Specjalnie
dla
Polpharmy
wykonaliśmy
szereg
dedykowanych
funkcjonalności. Wśród najciekawszych można wymienić:


Katalog produktów – dodając nowy produkt konieczne jest
określenie jego typu (np. tabletka, syrop, zastrzyk). Decyduje on
bowiem o cechach wyświetlanych na karcie produktu. Cechy są
definiowane przez administratora systemu.
Internauta po wejściu na podstronę opartą o moduł Katalog
produktów zobaczy listę wszystkich produktów przypisanych do
danej kategorii.

Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44

Podczas dodawania produktu administrator wybiera, w jakim miejscu
ma się wyświetlać opis produktu (do jakiej należy kategorii).
Konieczne jest również określenie czy dany produkt jest dostępny na
receptę czy nie (poprzez zaznaczenie checkboxa).

edito
content management system
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Wyszukiwarka
wyszukiwarek:
o

produktów

–

w

serwisie

istnieją

2

rodzaje

wyszukiwarka skrócona występująca w bloczku na stronie
głównej serwisu oraz podstronach - daje możliwość
wyszukiwania produktu po nazwie (jeden produkt ma tylko jedną
nazwę) lub substancji czynnej (jeden produkt może mieć
przypisanych wiele substancji czynnych),

edito
content management system
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wyszukiwarka rozbudowana występująca wewnątrz serwisu –
pozwala na wyszukiwanie po następujących cechach produktu:
−

nazwie – jeden produkt ma tylko jedną nazwę,

−

substancji czynnej – jeden produkt
przypisanych wiele substancji czynnych,

−

na receptę / bez recepty – jeden produkt może mieć
zdefiniowaną tylko jedną możliwość,

−

formie leku – jeden produkt może mieć przypisanych wiele
form,

−

kategoria ATC – jeden produkt może mieć przypisanych
wiele kategorii ATC.

może

mieć

Konkursy, Test wiedzy – moduł umożliwiający administratorowi
konfigurowanie konkursów/testów (dowolna ilość pytań i odpowiedzi,
określony czas trwania konkursu, po zakończeniu, którego konkurs
jest zamykany, a wyniki wraz z automatycznie generowanym
rankingiem, wysyłane do administratora).

edito
content management system
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Przed rozpoczęciem konkursu użytkownik musi wypełnić formularz.
Dane z formularza są zapisane w bazie danych.

Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
można uzyskać pod adresem
www.edito.pl
Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44

Po kliknięciu w link „START” rozpoczynane jest odliczanie czasu. Ile
maksymalnie może trwać jeden konkurs definiuje administrator.

edito
content management system
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Po udzieleniu odpowiedzi i kliknięciu przycisk „Wyślij” pokazuje się
komunikat z podziękowaniem za wzięcie udziału w konkursie
i dodatkowa informacja.

Jest to rozbudowany
administracyjnego:

moduł

również

od

strony

panelu

1. Po wejściu do kategorii opartej na module konkursowym
administrator widzi listę wszystkich osób, które wzięły udział
w konkursie oraz ogólne informacje związane z przebiegiem
konkursu.

Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44

2. Po kliknięciu w ikonkę „szczegóły” lub nazwę użytkownika
pokazywane są szczegółowe informacje o udzielanych
odpowiedziach.

3. Pytania mogą być otwarte, jedno lub wielokrotnego wyboru.
4. Administrator tworząc pytanie jednokrotnego wyboru może
określić, która odpowiedź jest prawidłowa.
5. Dla każdego konkursu można podpinać inny regulamin.
Miejsce (pole) do uzupełnienia regulaminu jest przy każdym
konkursie. Link w wersji prezentacyjnej (czyli tej, którą widzi
internauta) przy słowie regulamin tworzy się automatycznie.

edito
content management system
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6. Administrator ma możliwość samodzielnego zdefiniowania
tekstu, który pojawia się w nagłówku konkursu.
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Praca - moduł ten pozwala na prowadzenie rekrutacji pracowników
poprzez serwis internetowy. Służy do publikacji i zarządzania
ofertami pracy. Udostępnia osobom zainteresowanym formularze
ułatwiające przesłanie aplikacji wraz z plikiem CV. Wspomaga prace
HR w firmie ułatwiając zarządzanie aplikacjami składanymi przez
internautów - tworzy, bowiem wygodne do przeglądania zestawienia
z podziałem na konkretne stanowiska.

edito
content management system
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FAQ – moduł pozwala na umieszczenie pytań wraz z odpowiedziami.
Dodatkowo sam użytkownik serwisu może z modułu FAQ przesłać
pytanie do serwisu.



System bannerowy – pozwala dodawać bannery i publikować je
w dowolnie wybranym miejscu w serwisie. Daje to możliwość
elastycznego zarządzania przestrzenią na stronie głównej
i podstronach.



Poleć
oleć znajomemu – mechanizm ten dodany do odpowiedniego
modułu pozwala na przesłanie informacji, hiperłącza lub konkretnego
pliku wraz z krótkim komentarzem do znajomych osób, które mogą
być zainteresowane daną tematyką.

Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
można uzyskać pod adresem
www.edito.pl
Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44
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CMS Edito w swojej budowie posiada cechy wpływające na łatwe
pozycjonowanie stron, co w pełni zostało wykorzystane przy
projektowanie serwisu dla Polpharmy. Najważniejsze z nich to:


Edytowalne metatagi – podstawowy wyznacznik wsparcia
pozycjonowania. Administrator może ustawić metatagi globalnie lub
dla każdej części serwisu oddzielnie.

Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
można uzyskać pod adresem
www.edito.pl



Moduł przyjaznych linków – wszelkie linki, jakie generuje Edito
posiadają przejrzystą dla użytkownika i wyszukiwarki postać (np.
http://www.nazwa_domeny.pl/nazwa_kategorii1/nazwa_kategorii2/),
nie zawierają zmiennych (parametrów), które występują w bardzo
wielu innych systemach klasy CMS.

Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44



Przyjazne linki tworzone są automatycznie z nazwy, ale mogą być
edytowane przez administratora.



Opisy alternatywne – często pomijana kwestia pozycjonowania grafik
w Google za pomocą przypisanych alt'ów do poszczególnych zdjęć.



Tytuły (aktualności, artykułów itp.) są linkami – ważne z punktu
widzenia użyteczności oraz pozycjonowania.



Linki z opisami – każdy tekstowy link generowany automatycznie
przez system otrzymuje title.

Podsumowanie
Podsumowanie
Dzięki szczegółowej analizie potrzeb klienta oraz oczekiwań grup
docelowych, przygotowaniu projektu funkcjonalnego i wykorzystaniu
nowoczesnych rozwiązań technologicznych Ideo Sp. z o.o. zrealizowała
nowy, wysoce funkcjonalny serwis www.polhparma.pl.
Główną ideą, która przyświecała nowej stronie, było zapewnienie
komfortowego i szybkiego dostępu użytkownikom do informacji oraz
oferty Polpharmy dlatego teŜ serwis podzielony został na 4 główne
obszary zgodnie z grupami docelowymi strony: dla pacjentów, lekarzy
i farmaceutów, partnerów biznesowych oraz ostatni dla mediów.
Bardzo ważną kwestią było teŜ zwiększenie użyteczności strony oraz
wykorzystanie bezpiecznego i sprawdzonego systemu typu CMS.
Powyższe wymagania spełnił autorski system firmy Ideo - Edito CMS.

edito
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