A Síoktatók Magyarországi Szövetségének új honlapja
Sitemap és funkcionális leírás
Az oldal elsődleges céljai/feladatai :
● Információszolgáltatás (oktatóknak és oktatókat keresőknek)
● Oktató toborzás
● Az oktatói folyamatok, képzések megismertetése, bemutatása
● Oktatói közösség fenntartása, élénkítése
Formai követelmények :
● Könnyen áttekinthető, egyszerű megjelenítés
● Könnyen navigálható
● Látványos, de minimalista design
Technikai követelmények:
● Menürendszer (főmenüt is beleértve) könnyen bővíthető legyen
● IE7-9, Firefox 3+, Chrome, Safari 4+ támogatás
● Szabványos HTML(5) és CSS(3)
● Java script futtatása szerver oldalon (pl. JW Player stb.)
● Linux, illetve open source technológiák kizárólagos használata
● Mobil eszközök támogatása
● Többszintű jogosultság rendszer (admin, moderátor, szerkesztő, tagok, nem tag
regisztrált (fórumozó), vendég)
● Web-es interfészen keresztül szerkeszthető, tölthető, bővíthető (CMS)
● Egyes információk webformon keresztül jelszavas hozzáféréssel legyenek feltölthetők
(vagyis ne kelljen ehhez az admin felületre belépni). Ezeket a menüben <WF> jelöli.
● Egyes, webformon feltöltött információk (hírek, események) automatikusan
megjeleníthetők legyenek Facebookon is ( pl. facebook checkbox legyen a webformon
és kipipálás esetén az info automatikusan kerüljön fel az FB-re).
● Távoli adatbázis elérés (síoktatók adatai, lásd lent)

Egyéb
●
●

A jelenlegi honlap tartalmának átvitele az új honlapra, egyeztetve az SMSZ Elnökség
kijelölt tagja(i)val.
Használati útasítás; a használt műszaki megoldások és kezelésük összefoglaló leírása;
honlap konfigurálása: általános konfiguráció, az egyes speciális megoldások
konfigurálása (pl. adatbázis elérés stb.); tartalom kezelésének, változtatásásának
leírása, pl. új menüpont, oldal, oldal-elem(hír, esemény stb.) hozzáadása, publikus

●
●

státusz megszüntetése stb. A lényeg nem a leírás mennyisége, hanem egyszerű, intuitív
használhatósága (pl. képernyőképek sorozata, amelyek mutatják hogy hol a
kezelőfelület melyik elemére kell kattintani, hová, milyen információt, milyen
formátumban kell beírni).
Kapcsolat az esetlegesen később felmerülő problémák és kérdések megválaszolására.
Facebook box rátehető még a főoldalra túlzsúfoltság nélkül?

Képernyő elrendezés

Sitemap
Főmenü
● Rólunk

●

●

●
●
●
●

●
●

●

○ Mi az SMSZ?
○ Elnökségi tagok
○ Demo csapat
○ Elnökségi határozatok <WF>
○ Elérhetőségek
Oktatóképzés
○ Miért jó síoktatónak lenni?
○ Jelentkezés
○ Az oktatóképzés állomásai
○ Táborok
○ Síoktatásra vonatkozó szabályok
Oktatóink <DB+WF>
○ Oktatót keresek <WF>
○ Ajánlatok oktatóknak
Események <WF>
Dokumentumok
Média <WF>
Biztonság
○ FIS10
○ Felvonózás
○ Pályán kívüli sízés szabályai
Síiskolák <WF>
Hasznosságok
○ Osztrák síiskolai törvények
○ Biztosítások
○ Ünnep- és szabadnapok, iskolai szünetek
○ Segélyhívószámok
○ Versenynaptár
○ Mit vigyünk a síútra
Közösség
○ Síwiki
○ Webshop
○ Fórum
○ Levlista

Funkcionális leírás
Statikus oldalelemek (melyek minden oldalon szerepelnek) :
● Fejléc: smsz logó, a főmenü és a linka facebook-ra
● Bannerek

A következő oldalak tartalma szokványos, ábra-(itt-ott hyperlinkelt) szöveg, nem gyakran
változó, akár átlagos weblapszerkesztő progival akár CMS-el létrehozható:
Mi az SMSZ?
Elnökségi tagok
Demo csapat
Elérhetőségek
Miért jó síoktatónak lenni?
Jelentkezés
Az oktató képzés állomásai
Síoktatásra vonatkozó szabályok
Dokumentumok
FIS10
Felvonózás
Pályán kívüli sízés szabályai
Osztrák síiskolai törvények
Segélyhívószámok
Biztosítások
Nemzeti ünnepek
Mit vigyünk a síútra
A nyitólapon a Hírek, egy lista, minden listaelem egy cím és egy rövid bevezető szöveges
leírás. A címre kattinva egy részletes szöveges - képes információt tartalmazó oldalra visz.
Ennek tartalmalmát (cím, bevezető szöveg, részletes szöveg, csatolt képek és esetlegesen
videók linkjei (lásd média oldal) szintén <WF> webformon lehessen megadni.
A Következő Események oszlopa az események időrendbeli listáját tartalmazza (dátum,
elnevezés), az események adatbázisából automatikusan generálva. Egy adott eseményre
kattintva az adott esemény részletes oldalára visz (többit lásd az Események oldala-nál).
Elnökségi határozatok
Ez gyakorlatilag egy egyszerű adatbázis néhány mezővel: döntés azonosítója, szövege,
mellette (szavaztak), ellene, tartózkodott. A web-re nem kerül ki minden információ, pl. a
szavazást illetően csak a mellette-ellene-tartózkodott számok kellenek, nevek nem.
Egy-egy rekord feltöltése legyen webform alapú és ne kelljen hozzá bejelentkezés a website
admin felületére, vagyis úgy is fel lehessen tenni a határozatokat, hogy csak egy adott aloldalra
kell bejelentkezni. Mivel az elnökség kis létszámú és fix neveket tartalmaz, legegyszerűbb, ha a
mellette-ellene-tartozkodott tagok nevei legördülő listából választhatók.
Az oldalon a tartalom egyszerű táblázatkéntként jelenhet meg, vonalak nélkül, fordított időrendi
sorrendben (azonosító szerint).
Táborok
[Gyuri] Ide mit gondoltunk?
Oktatóink oldal
Az oldalra belépve a látogató egy kicsinyített profilképes listát kap az oktatókról, melyet
rendezhet név, oktatás helye vagy végzettség szerint. A lista tartalmazza: kicsinyített profilkép,

név, végzettség (szimbólummal), hol oktat és egy rövid bemutatkozó szöveg. A lista elemére
kattintva az oktató saját bemutatkozó oldalára ugrik.
Oktatók saját bemutatkozó oldala: ezt nem kell létrehoznia, vagy külön regisztrálnia, a rendszer
a taglista/oktatói képesítés alapján (vannak nem síoktató tagjaink is) automatikusan létrehozza
a számára és részben feltölti adatokkal.
-> az adatlap következő elemei az SMSZ adatbázisból jönnek (távoli adatbázis-elérés!):
név, képesítés, igazolványszám, email1, telefonszám1
- megadható még: profilkép, szöveg(es bemutatkozás), telefon 2... (kitöltéskor bővíthető
számú lista), email2 ...(kitöltéskor bővíthető számú lista), weboldal, hol oktat.1, hol oktat2...
(kitöltéskor bővíthető számú lista), szolgáltatások, képalbum;
- jó minta (de nem feltétlenül 1:1-ben másolandó): http://www.sitv.hu/sioktatok
- az igazolványszám, email1, telefonszám1 és minden megadható adathoz legyen külön “nem
publikus” checkbox és az adat csak akkor jelenjen meg, ha nincs kipipálva.
Oktatót keresek
Webform kitöltésével lehet síoktatót keresni szezonra vagy adott útra/táborba. Kitöltendő
információk:
- Ki (név),
- mettől-meddig (dátum-dátum vagy szezon),
- hely,
- kit kell oktatni,
- napi hány óra oktatást kérnek,
- juttatás (szöveg),
- ha van az oktatóval szemben külön elvárás (nem, kor, tapasztalat stb.), opcionális
A webformnak a honlap admin által változtathatónak-bővíthetőnek kell lennie.
A géppel történő webform kitöltést megfelelő technikai megoldásokkal (pl. képi kód
begépeltetése) meg kell akadályozni.
Az ajánlat beküldéséről e-mail értesítést kell küldeni egy megadott admin emailcímre, hogy a
nem oda tartozó tartalmak kiszűrhetők legyenek.
Ajánlatok oktatóknak
Az előző menüpontban beküldött ajánlatokat mutatja a bejelentkezett SMSZ tagoknak (csak
fórumos regisztráció nem elegendő).
Események oldal
Tetején naptár nézetű megjelenítés. Az egynapos események neve az adott napra beírva, a
többnapos események nevei az adott esemény időtartamát átfogó csikban megjelenítve. Alatta
a kiválasztott esemény (ha van) részletes leírása. Előző-következő hónapra a naptárban jobbrabalra gombbal lehet navigálni. Események listája az összes időben még nem túlhaladott
eseményt listázza.
Események részletei:
- idő ~tól - ig
- hely
- html (szöveges-képes, linkekkel) leírás
- jelentkezés
minden eseményre lehessen automatikusan, használói név és jelszó megadásával jelentkezni;
a jelentkezéshez lehessen szöveges üzenetet csatolni. A jelentkezések egyrészt az admin

felületen legyenek kilistázhatók, másrészt egy előre megadott email címre a rendszer
automatikusan küldjön értesítést.
Média oldal
Kép- és videoalbumok.
A weboldalnak támogatnia kell a tematikus kép- és vidoealbumok (vegyesen) létrehozását. A
feltöltött videofájlokat streaming videoként kell lejátszania.
Mivel a szerver saját kapacitása nem lesz elég minden kép és videó tárolására, legyen
lehetőség máshol (youtube, facebook?) tárolt képek és videók beágyazására.
Kinézete, javasolt funkcióit meg kell beszélni.
Síiskolák
Akár lehetne sima weboldal-szerkesztővel szerkesztett oldal is, de egyszerűbb kezelni, ha az
adatok adatbázisban vannak. Egy rekord egy síiskola adatait tartalmazza: név, cím, kép,
szöveges bemutatkozás, elérhetőség (telefonszámok, email, weboldal), oktatási formák: felnőtt,
gyerek, egyéni, kiscsoportos, csoportos, müa. pálya, havas pálya, táborok. Milyen adat lehet
még?
A nyitólapon a Síiskolák főmenűből lenyíló menű a síiskolák neveit tartalmazza, amely az
adatbázisból automatikusan generálódjon. A névre kattintva az iskola bemutatkozó oldalára
lehet ugrani.
Síwiki
Wiki oldal, mint pl. a wikipedia, csak a tartalma tematikus. Külön szerkesztői jogosultság kelljen
a szerkesztéséhez és moderátori jogok mások anyagainak átszerkesztéséhez, törléshez.
Fórum
Sima fórum, semmi spéci, a fórumozáshoz legalább (alap-) regisztráció szükséges.
Levlisták
Lehessen tematikus levlistákat létrehozni és kezelni. Levlisták lehessenek zártak és nyíltak. Zárt
levlistákra csak admin teheti be a levlista tagokat, nyílt levlistákra lehessen feliratkozni (min.
fórumozós regisztrálással)
Előre definiált levlisták:
- Elnökség (zárt)
- Demócsapat
- Szakmai Bizottság (zárt)
- SMSZ tagok (minden SMSZ tag automatikusan tagja; jó lenne megoldani az automatikus
levlista-tag kezelést az SMSZ tag-adatbázisból)
- Minden regisztrált (nyílt)

