
Główne założenia: 
KREATOR I BAZA SZKOLEŃ dostępny po zalogowaniu z poziomu strony www. Szkolenia 
przechowywane w formie konfiguracji (JSON) w bazie Firebase. Pliki multimedialne przechowywane 
w Firebase Storage. Logowanie przy pomocy adresu e-mail (najlepiej z konkretnej domeny). Projekt 
graficzny i teksty dostarczone przez Zamawiającego. 

Funkcje KREATORA I BAZY SZKOLEŃ: 
 

➢ Logowanie się do KREATORA I BAZY  
 

− E-mail, hasło, przypomnij hasło, załóż konto.  
 

➢ Widok startowy: lista szkoleń i segregowania szkoleń  
 

− Grafika poglądowa widoku głównego:   

 

 
 

➢ Widok rekordu szkolenia:  
 

− Temat, kategoria, dział, widoczność, opis, właściciel, data dodania, miniaturka JPG 
 

− Klikając w konkretną nazwę przenoszę się do edycji szkolenia: 
 

▪ możliwość organizowania gotowych szkoleń, np. wszystkie, do opublikowania, opublikowane; 
▪ po kliknięciu w pozycje nadrzędne NAZWA, data dodania, kategoria itp. – lista organizuje się 

automatycznie albo alfabetycznie albo wg kolejności dodania albo grupuje wg kategorii; 
klikając w WIDOCZNOŚĆ w pierwszej kolejności pojawiają się do opublikowania; 

▪ widoczność - szkolenie jest: robocze, opublikowane, czy „do opublikowania” (dobrze by np. 
zmieniał się kolor);  

▪ czytelne dwa przyciski „NOWE SZKOLENIE” (produkt oraz „+”); 
▪ na środku „przeszukiwanie”; 
▪ informacja w prawym górnym rogu, kto jest zalogowany; 
▪ licznik szkoleń łącznie; 
▪ pomoc - np. ikona żarówki – po kliknięciu dostęp do instrukcji jak działa CMS/ jak przygotować 

szkolenie itp. 
  

− Z poziomu menu dostęp do tzw. Bazy multimediów. W jednym miejscu zapisane wszystkie 
wgrane do bazy pliki. Po wybraniu mam dostęp do wszystkiego, co zostało wgrane (na wzór 
rozwiązania  wykorzystywanego w CMS stron internetowych).  



 
➢ KREATOR SZKOLENIA: 

 

− Dobrze, jeżeli w oknie przeglądarki będzie można otworzyć nowe szkolenie / a w drugim oknie 
będzie można otworzyć już zapisane szkolenie, w celu podglądu.  

 

− Nadrzędne menu:  
 

▪ wpisz Nazwa szkolenia; 
▪ obok automatycznie pojawia się status: Do opublikowania. Zmiana jednej z  3 kategorii  

(robocze, opublikowane, do opublikowania) powinna zmienić status; 
▪ właściciel (kto tworzy szkolenie);  
▪ kategoria - podpowiada już zapisane wcześniej – gdy wpisuję ręcznie kategorię, której nie ma 

- pojawia się funkcja dodaj jako „kategoria” albo wpisz bez; 
▪ dział - podpowiada już zapisane wcześniej – gdy wpisuję ręcznie dział, którego wcześniej nie 

było – pojawia się funkcja dodaj jako „kategoria” albo wpisz bez; 
▪ podgląd szkolenia – tryb jak to widać w goglach Vuzix; 

− dodatkowo:  
▪ wpisz Opis krótki szkolenia; 
▪ wgraj miniaturkę 

 

− Funkcje akcji menu:  
 

▪ ZAPISZ - zapisywanie automatyczne, ale przycisk też; 
▪ COFNIJ – każda rzecz, którą zrobiłem w trakcie szkolenia; 
▪ PUBLIKUJ / dwustopniowe: czy na pewno>> potwierdzenie, że zostało opublikowane / zmienia 

się na OPUBLIKOWANE  
 

− Tworzenie szkolenia: (podobnie jak slajdy PPT)  
 

▪ dodaj slajd według możliwych z szablonu; 
▪ dodawanie slajdu:  

o nowy slajd to wybierz szablon - pojawia się też automatycznie pod każdym slajdem 
zrobionym; slajdy posiadają zafiksowane z góry szablony (około 5- 6); 

 

 
o tekst (kilka wersji szablonu); 
o tekst plus zdjęcie (kilka wersji szablonu);   
o zdjęcie >> wgraj zdjęcie; 
o tekst + video >>> wgraj video/ wybierz z bazy; 
o video >>> wgraj video/ wybierz z bazy; 
o przekładka (kilka wzorów);  
o zakończenie (kilka wersji)  

 

− Funkcja zmiana widoku – podobnie jak zmiana widoku slajdu w PPT 
 

▪ widzę jeden slajd (i podgląd na małe); 



▪ widzę wszystkie naraz – mogę zmieniać ich kolejność/ wyłączyć / włączyć / skasować; 
▪ podgląd; 

 
▪ duplikuj slajd 

 

− Dodatkowe funkcje edycji slajdów:  
 

▪ wstaw ikonę (z bazy ikon wgranych do edytora); 
▪ dodaj audio (można dodać go do każdego szablonu: tekstu, zdjęcia) - start odtwarzania ze 

slajdem - opóźniony o 2 sekundy; 
▪ wyłącz dźwięk w wideo na stałe (ale mogę dodać swoje audio); 
▪ jeden font (możliwość dodania pogrubienia); 
▪ kilka wyborów tła – automatycznie zmienia się kolor fontu (z góry założymy) 

 
 
Wspólnie z dostawcą EDYTORA i BAZY ustalone zostaną funkcjonalności priorytetowe i krytyczne. 
Dostawca otrzyma projekt graficzny UI. Załącznikiem do dokumentu jest koncepcja klikana UI do 
weryfikacji. Ma ona charakter poglądowy i nie pokazuje wszystkich funkcji opisanych w dokumencie.  
  
https://framer.com/share/Demo-CMS--ovl8eL0z915fmfiOvSn2/ozIBp4O9k#ozIBp4O9k 
 

https://framer.com/share/Demo-CMS--ovl8eL0z915fmfiOvSn2/ozIBp4O9k#ozIBp4O9k

