ESZR honlap
Hír blokk:
1. Menüsorba betenni fent a Szolgáltatásaink és a Kapcsolattartók közé egy „Hírek” kiírást
2. Eredményeink és Kapcsolat közé (lent) Legyen beszúrva a Hírek blokk, a következő szerint:
2.1. Cím hasonlóan a „Kapcsolatok” blokk esetében, középen nagy betűvel a „HÍREK”, fölé kisebb
betűkkel „Energetikai szakreferens” (leírás után lerajzoltam)
2.2. Alatta lenne egy kép, melyen lennének a hírek, a következőképpen:




Hír címe, alatta Részletek gomb
Ebből ki kellene férnie legalább 4-nak (2 sorban 2 sávval)
A hírek legyenek lecserélhetők.

A kép a következő legyen:
https://hu.123rf.com/stockfoto/h%C3%ADrek.html?imgtype=1&alttext=1&oriSearch=h%C3%ADr&start=100&sti=ntv0romflkrley
vyzo|&mediapopup=34403325
Legyen itt rajta egy halvány lila áttetsző réteg (lejjebb lerajzoltam)
2.3. A részletekre rákattintva navigáljon el a hírre (hasonlóan, mint az energrade honlapnál is ha a
Részletekre rákattint).







Bal felső sarokban „Hírek/ a kiválasztott hír címe”
Jobb felső sarok „Vissza a Hírekhez” gomb, mely a fő oldalra navigál vissza a Hírek blokkhoz.
(mivel az ESZR honlapnál nincs több oldal, legyen lehetőség vissza navigálásra)
legyen a képernyő teljes szélességében kép az előző pontok alatt (legyen az, ami a gombok
alatt, csak nem lilában (lentebb kép))
A kép pl jobb also részén kiírva a képen hogy „Energetikai Szakreferens Hírek” úgy mint az
Energrade honlápnál is sok helyen (pl cégünk rólunk-nál, csak ne a kép közepén legyen)
https://hu.123rf.com/stockfoto/h%C3%ADrek.html?imgtype=1&alttext=1&oriSearch=h%C3%ADr&start=100&sti=ntv0ro
mflkrleyvyzo|&mediapopup=34403325
Alatta cím
alatta maga a hír

Szolgáltatásaink és hírek közé a leírtak alapján valahogy így nézzen ki:

Energetikai szakreferens

HÍREK

megnyitva:

Hírek/ Megújult az ÁNYK kitöltő

Megújult az ÁNYK kitöltő
Szöveg…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vissza a Hírekhez

Előnyök
Az előnyök részt úgy képzeltem el, hogy az „ENERGETIKAI SZAKREFERENS SZOFTVER” részt alakítsuk át, a
következőképpen:
I. verzió:
1.
2.
3.
4.
5.

A háttér mozogjon, 6-7 új szöveggel együtt.
A jelenlegi kép szöveggel legyen az első
„Ajánlatot kérek” és „Kipróbálom” kerüljön lejjebb
A kiírandó szövegek alá kerüljön annyi pötty ahány mozgó kép van, jelezve, hogy éppen hol tart
Az „ENERGETIKAI SZAKREFERENS SZOFTVER” és a szöveg közé kerüljön egy alcím: „ELŐNYÖK” címmel

II. verzió:
1. 6 +1 (jelenlegi szöveg legyen az első )új szöveg a régi képen.
2. „Ajánlatot kérek” és „Kipróbálom” kerüljön lejjebb
3. A kiírandó szövegek alá kerüljön annyi pötty ahány mozgó kép van, jelezve, hogy éppen hol tart
4. Az „ENERGETIKAI SZAKREFERENS SZOFTVER” és a szöveg közé kerüljön egy alcím: „ELŐNYÖK” címmel

Jelenleg így néz ki:

Következők a szövegek:

1. Jogszabályi követelményeknek való megfelelés. – Várok kép javaslatot
2. Az energia fogyasztás rögzítésén túl szinte semmilyen teendő sincs hivatal (MEKH) számára
biztosítandó jelentés előállításához. - Várok kép javaslatot
3. 20+ szolgáltató 100+ különböző elektronikus számlaképének automatikus feldolgozására
alkalmas szoftver. - Várok kép javaslatot
4. Azonnali jelentések szakreferensi megjegyzésekkel, korlátlan jelentés generálás. Várok kép
javaslatot
5. PDF, Excel exportálási lehetőség. Várok kép javaslatot
6. Gyorsan, olcsón, alacsony kockázattal bevezethető, sok telephellyel rendelkező cégnél is.
Várok kép javaslatot

