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Załącznik nr 1 do OPZ  

Mapa strony Portalu Polskiej Sieci Polskiej Badań Klinicznych 

Wszystkie szczegóły graficzne, np. czcionka, kolorystyka zostaną uzgodnione na 
etapie realizacji umowy. 

1. Strona startowa: 

1.1. Logo Portalu PSBK. 

1.2. Okno logowania. 

1.3. Ikona przełączająca interfejs wyszukiwarki na tryb dedykowany dla osób 
niepełnosprawnych. 

1.4. Ikona wyszukiwania zagadnienia w Portalu PSBK. 

1.5. Ikona nadawania wiadomości dotyczącej nieprawidłowego działania Portalu 
PSBK. 

1.6. Zakładki Portalu PSBK: Strona główna, O nas, Ośrodki, Szkolenia, 
Wydarzenia Branżowe, Dokumenty, Newsletter, Forum 

1.7. Kalendarz zawierający informacje na temat wydarzeń branżowych (dot. 
zakładki Wydarzenia Branżowe). 

1.8. Ikony z aktywnym elementem, na którym wyświetlają się dane liczbowe 
dotyczące liczby badaczy, badań, zrekrutowanych pacjentów. 

1.9. Ikony przekierowujące na social media oraz strony związane z aktywnościami 
ABM, w tym facebook, twitter, Linkedin, Pacjent w Badaniach Klinicznych, 
Krajowej wyszukiwarki Badań Klinicznych. 

1.10. Zakładki i podzakładki dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników są 
oznaczone odpowiednim znakiem. 

2. Zakładki i ich podzakładki 

Po naciśnięciu na odpowiednią zakładkę rozwija się lista podzakładek np. „O nas”: 

2.1. Strona główna – brak 

2.2. O nas – Nasza misja, Quality, Feasibility, Kariera (zakładki: Quality i Feasibility 
są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników i opatrzone odpowiednim 
znakiem) 

2.3. Ośrodki – brak 

2.4. Wydarzenia branżowe – Szkolenia, Konferencje, Webinaria, Konkursy 

2.5. Dokumenty – dokumenty, raporty  

2.6. Newsletter – brak  
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2.7. Forum – brak  

3. Opis poszczególnych podzakładek i zakładek, które nie mają podzakładek 

3.1. Nasza misja, Quality, Feasibility, Kariera – bloki tekstowe, możliwość 
dodawania wykresów, grafik, elementy aktywne np. grafy/procesy, możliwość 
dodawania formularzy i ankiet, itp. z poziomu administratora. 

3.2. Ośrodki – interaktywna mapa z zaznaczonymi punktami wskazanymi przez 
Zamawiającego (możliwość dodawania i usuwania punktów). Po naciśnięciu 
danego punktu wyświetla się informacja tekstowa i link przekierowujący na 
stronę ośrodka. 

3.3. Szkolenia – podział na kategorie online i stacjonarne, możliwość zapisania go 
w kalendarzu gmail, outlook itd., opcja dodawania informacji tekstowych nt. 
szkolenia, linków przekierowujących na strony z rejestracją oraz tworzenia 
szkoleń (załączanie plików .ptx i audio, układanie testów sprawdzających np. 
za pomocą modułu ankiety/formularza). 

3.4. Konferencje – podział na kategorie online i stacjonarne, możliwość zapisania 
go w kalendarzu gmail, outlook itd., opcja dodawania informacji tekstowych nt. 
szkolenia, linków przekierowujących na strony z rejestracją, zdjęć (fotorelacja). 

3.5. Webinaria – opcja dodawania informacji tekstowych nt. webinarium, 
możliwość zapisania go w kalendarzu gmail, outlook itd., linków 
przekierowujących na strony z rejestracją, zdjęć (fotorelacja). 

3.6. Konkursy – informacje o konkursach, przekierowanie na stronę konkursową. 

3.7.  Dokumenty – podział na kategorie wskazane przez Zamawiającego (np. 
umowy, wnioski), tworzenie dokumentów zawierających elementy 
nieedytowalne i edytowalne (np. do wpisania treści, wyboru z dostępnych 
opcji) z poziomu administracyjnego. Tworzenie dokumentów poprzez 
dopisywanie/wybieranie elementów, zapisywanie ich w formie .pdf lub 
drukowanie z poziomu zalogowanego użytkownika. 

3.8. Raporty – zawiera formularze do raportowania utworzone przez pracowników 
ABM, wysłanie raportu wymaga autoryzacji 

3.9. Newsletter – dodawanie treści z poziomu administratora, przesyłanie 
informacji z poziomu użytkownika zalogowanego (wprowadzenie tych treści 
wymaga akceptacji z poziomu administratora). Wprowadzanie bloków 
tekstowych, dodawanie wykresów, grafik, elementów aktywnych np. 
grafy/procesy, dodawanie formularzy i ankiet. Zamawiający wymaga, iż 
Wykonawca zastosuje narzędzie do przeprowadzania wysyłki grupowej  

3.10. Forum– czat, znajdź wątek*. 
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3.11. * Znajdź wątek – wyszukiwanie na Portalu np. w aktualnościach, 
konferencjach, webinarach 


