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Instrukcja do współpracy przy 

tworzeniu skórki graficznej, 

kodowaniu prac graficznych (RWD) 

 

(na bazie szablonów firmy iwarePRINT) 

 

 

 

 

 

 

Wrocław. Lipiec 2019  
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Szanowni Państwo!  

 

Tworząc e-sklep w iwarePRINT bazujecie na jednej z siedmiu dostępnych skórek graficznych.   

Sugerujemy pracę na skórkach nr 6 i 7. Obie są w pełni RWD (responsywne) tj. Działają na 

urządzeniach mobilnych.  

Skórka nr 6 >> https://szosta.iwareprint.pl/  

Skórka nr 7 >> https://siodma.iwareprint.pl/  

 

Wygląd layoutu w systemie iwarePRINT można edytować w udostępnionych w systemie 

szablonach edycji layoutu (pliki CSS, HTML). Ścieżka dostępu: CMS → Szablony drukarni → 

Edytuj. Aby edycja była możliwa, należy stworzyć nowy edytowalny szablon (oparty na którymś z 

bazowych). Modyfikacji udostępnionych szablonów dokonujesz we własnym zakresie.  

 

Przygotowanie indywidualnej grafiki może być mniej lub bardziej rozbudowane.   

 

W przypadku mniej rozbudowanych zmian graficznych jak np. wymiana banerów, boksów, ikon 

produktowych Klient w swoim systemie ma dostęp do CMS (Content Management System) – jest 

to system zarządzania treścią strony. Treścią w szerokim rozumieniu zawartości strony – logo 

drukarni, boksy, treści artykułów, ikony produktów itp.   

 

Więcej informacji w tym miejscu: https://help.iwareprint.pl/faq-5/skorki-graficzne/   

 

W przypadku bardziej rozbudowanego indywidualnego projektu graficznego edycja odbywa się 

za pomocą CSS, HTML, JavaScript. Klient modyfikuje zmiany we własnym zakresie lub może 

skorzystać z Ofety z firmy, które stale współpracuje z iwarePRINT.   

 

W poniższym dokumencie przedstawiamy możliwości współpracy, jako usługa dodatkowo płatna, 

wykonywana zewnętrznie.    
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1. Kto wykonuje prace wdrożeniowe   
 

Prace dla naszych Klientów wykonuja zewnętrzna firma wdrożeniowa 

PW KOMPROMIX  

WWW: https://kompromix.pl  

OS. KONTAKTOWA: Tomasz Czajewski – CEO 

Tel.: 698 748 699 

e-mail: kompromixoffice@gmail.com   

   

 

2. Możliwe formy współpracy   
 

1. Całość (GRAFIKA + KODOWANIE)  

2. Kodowanie grafiki przygotowanej przez Klienta 

3. Stworzenie tylko grafiki (cięcie i kodowanie po stronie Klienta)  

 

 

3. Podglądowy cennik   
 

• CAŁOŚĆ (wszystkie widoki) – (GRAFIKA + KODOWANIE + RESPONSYWNOŚĆ)   

    7.500 zł netto *  

•  Kodowanie grafiki przygotowanej przez Klienta + responsywność (wszystkie widoki)      

    4.800 zł netto        

•  Stworzenie tylko grafiki (wszystkie widoki) - cięcie i kodowanie po stronie Klienta  

2.700 zł netto    

* - Istnieje możliwość zmniejszenie ceny jeśli Klient przygotuje własne ikony/mockupy 

produktowe  
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4. Zakres prac  
 

 Zakres prac, szczegółowa wycena, harmonogram prac, rozliczenia – Klient ustala we 

własnym zakresie z wybraną firmą wdrożeniową 

 Standardowo serwis jest przygotowany w technologii responsywnej (RWD) 

 W celu dalszego omówienia współpracy prosimy kontaktować się bezpośrednio z 

firmą PW KOMPROMIX  

 

 

 

5. Kontakt w trakcie wdrożenia  
 

Korespondencja w sprawie wszelkich działań, prac i rozliczeń odbywa się między Klientem a 

wybraną firmą wdrożeniową.  

 

 

6. Propozycje graficzne (zakres prac)  

 Jedna propozycja graficzna (bez limitu poprawek) 

 Jeśli Klient nie zaakceptuje projektu praktyczne w całości, wtedy wtybrana firma 

wdrożeniowa przesyła nową propozycję (bez dodatkowych kosztów) 

 Klient przy szczegółowych ustaleniach dot. współpracy może wyrazić chęć 

zaprojektowania przez firmę wdrożeniową dwóch projektów graficznych „na start”, - 

w takim przypadku ustalenia i dodatkowa wycena (obniżona cena za drugi projekt) 

odbywa się między Klientem a wybraną firmą wdrożeniową.  

 Firma wdrożeniowa w pierwszej kolejności podsyła widok strony głównej. Po 

zaakceptowaniu strony głównej, przygotowuje pozostałe widoki.   
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7. Co wymagane do realizacji grafiki (po stronie Klienta)  
 

(firmie wdrożeniowej należy udostępnić) 

 Niezbędne materiały graficzne, które Klient chce użyć na stronie projektu (np. LOGO), 

 Adresy serwisów www, inspiracje, ulubione serwisy 

 Lista produktów do ikon produktowych (górna granica ikon produktowych max. 15) 

 Lista boxów, które Klient chce zastosować  

 Informacje dot. Górnych bannerów w systemie (górnej granicy banerów: 3)  

 Preferowana kolorystyka strony 

 

 

8. Widoki, które występują w Podglądowym cenniku  

1. Strona główna 

2. Rejestracja 

3. Widok po zarejestrowaniu użytkownika 

4. Logowanie 

5. Przypomnienie hasła 

6. Zmiana hasła 

7. Produkt - wersja wariantowa (w tym opis, szablony i galeria) 

8. Produkt - wersja kalkulowana (w tym opis, szablony i galeria) 

9. Kategoria produktu 

10. Koszyk 

11. Koszyk – dane 

12. Koszyk – potwierdzenie 

13. Koszyk – widok po złożeniu zamówienia 
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14. Opłacenie zamówienia 

15. Panel klienta – zamówienia 

16. Panel Klienta - zamówienia zakooczone 

17. Panel Klienta - zamówienia anulowane 

18. Panel Klienta - zmiana danych 

19. Panel klienta – punkty 

20. Artykuł 

21. Error 404 

22. Kontakt 

23. Kontakt – formularz 

24. Darmowe próbki – formularz 

25. Darmowe próbki – wysłano 

26. FAQ 

27. Opinie 

 

Uwaga: Widoki 23-27 nie są wymagane w systemie (Klient decyduje czy te widoki zostaną 

przygotowane i będą widocznie w systemie). 
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9. Makiety systemowe do pobrania    

 

Do pobrania w TYM miejscu 

 

 

10. Kontakt z iwarePRINT w trakcie wdrożenia  

 Kontakt z naszym działem Help Desk odbywa się wyłącznie za pomocą Ticketów 

systemowych  

 Kontrahenci nie posiadający założonej drukani w systemie za pomocą adresu: 

bok@iwareprint.pl  

 

 

11. Dodatkowe prace programistyczne w trakcie wdrożenia (wymagany udział 

iwarePRINT)  

 

 Funkcjonalności, które nie występują w systemie iwarePRINT 2.0 a, które Klient 

chciałby zrealizować w swoim systemie, wycenianie są za każdym razem 

indywidualnie  

 W takiej sytuacji, firma wdrożeniowa poprosi Państwa o zgłoszenia danego tematu za 

pomocą Ticketów systemowych, bezpośrednio do iwarePRINT  

 Przy ewentualnej wycenie wdrożenia iwarePRINT przekazuje cenę oraz Termin 

realizacji w dniach roboczych  

 Po akceptacji wyceny i opłaceniu danej funkcjonalności z góry, iwarePRINT 

przystępuje do prac  

 iwarePRINT zastrzega sobie możliwość odmowy wprowadzenia danej funkcjonalności  
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