
 

 

IWARE Sp. z o.o. Internet Software House 
bok@iwareprint.pl  _   kom. +48 533 025 708 / +48 783 778 772 / + 48 515 023 611  
 iwareprint.pl  _iwareprint.pl/3.0 _kreatorwydrukow.pl _iwareprint.pl/webinaria _ podzlecdruk.pl 
 

1 

 

IwarePrint 3.0 
Specyfikacja techniczna interfejsu graficznego 
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Dzień dobry, 

 

W niniejszym dokumencie przedstawiamy szczegółową specyfikacje techniczną dla 
nowego interfejsu graficznego frontu sklepu IwarePrint 3.0  

 

W IwarePrint 3.0 i nowym interfejsie graficznym to my dopasowujemy wygląd 
indywidualnych grafik za klienta. W ramach miesięcznego abonamentu klienci mają do 
wykorzystania 5 godzin prac naszych programistów. Te godziny przeznaczamy na 
indywidualne modyfikacje interfejsu za klienta.  

 

W ramach pakietu 5 godzin klient przygotowuje materiały graficzne we własnym 
zakresie w ramach poniższej specyfikacji. To my zajmujemy się ich wgraniem na sklep. 
W wersji podstawowej te 5 godzin przeznaczamy na modyfikacje w ramach 
standardowego szablonu graficznego, który można zobaczyć pod adresem: 
https://3.0.iwareprint.pl/  

Możemy również przygotować bardziej rozbudowany projekt zarówno pod kątem 
graficznym jak i funkcjonalnym z wykorzystaniem naszego zespołu grafików i 
programistów. O tym również traktuje niniejszy dokument. Ta jednak forma współpracy 
wiąże się z dodatkowymi kosztami jednorazowymi.  

 

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu. 

 

Z poważaniem, 

Daniel Rychlik        Łukasz Głośny 

Sprzedaż IwarePrint        Sales Director 

+48 783 778 772        +48 533 025 708 

daniel.rychlik@iware.pl       lukasz.glosny@iware.pl 

 

Konrad Skotniczny        Dariusz Michalik   

Pakiet Wdrożeniowy       Moduł Kreator  

+48 515 023 611        +48 571 248 337   

konrad.skotniczny@iware.pl      dariusz.michalik@iware.pl
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1. Wersja DEMO (ShowRoom) interfejsu graficznego IwarePrint 3.0  
 

System DEMO IwarePrint 3.0 https://3.0.iwareprint.pl/  

Tak w standardzie wygląda układ graficzny nowego interfejsu IwarePrint 3.0 z 
włączonymi wszystkimi dodatkowymi Modułami systemu IwarePrint. 

System DEMO ma włączony również Moduł Kreator Wydruków, tak by klienci mogli 
zobaczyć jak nowy interfejs graficzny pracuje z Kreatorem wydruków on-line.  

Produkty i opisy zawarte na systemie DEMO są przykładowymi produktami i artykułami 
stworzonymi przez zespół IwarePrint na potrzeby prezentacyjne.  

 

2. Kto modyfikuje interfejs graficzny IwarePrint 3.0   
 

W IwarePrint 3.0 i nowym interfejsie graficznym to my dopasowujemy wygląd 
indywidualnych grafik za klienta. Klient nie ma dostępu do edycji CSS, HTML, JS.  

Wszelkie zmiany graficzne, układ tła, pojedynczych podstron modyfikuje zespół 
IwarePrint.  

 

3. Co wchodzi w skład miesięcznego abonamentu IwarePrint 3.0  
 

W ramach miesięcznego abonamentu klient otrzymuje cykliczne wsparcie (5 godzin w 
miesiącu) od zespołu IwarePrint przy modyfikacji interfejsu graficznego frontu sklepu 
IwarePrint 3.0.  
 
Zespół IwarePrint w Pakiecie 5 godzin przeprowadza modyfikacje graficzne dla strony 
głównej i poszczególnych podstron. Grafiki dostarcza klient w ramach poniższej 
specyfikacji technicznej. 
 

Modyfikacja dotyczy strony głównej + wszystkich podstron występujących w 
standardzie interfejsu graficznego sklepu IwarePrint 3.0   
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4. Paleta kolorów IwarePrint 3.0   
 

Standardowa Paleta kolorów przyjęta systemowo w IwarePrint 3.0 

System DEMO IwarePrint 3.0 https://3.0.iwareprint.pl/  

 

• Teksty informacyjne/teksty funkcyjne: #0d6efd; 
• Przyciski główne: #0076FF; 
• Przyciski główne - hover: #6AA4FF; 
• Tło główne: #eeeeee; 
• Tło drugorzędne: #ffffff; 
• Tekst główny: #333333; 
• Tekst drugorzędny: #78909C; 
• Alerty/Negatywne komunikaty/Funkcje  
• negatywne (usuń, zablokuj etc.): #f21559; 
• Przyciski zamawiania, cena po rabacie, pozytywne komunikaty: #00c853; 
• Przyciski zamawiania - hover: #8AE59F; 
• Obramowanie pól tekstowych: #cfd8dc; 

 

5. Lista stron podlegająca modyfikacjom w IwarePrint 3.0  
  

1. Strona główna 

ShowRoom : https://3.0.iwareprint.pl/  

 

W tym:  
 

• Paleta kolorów (teksty informacyjne, przyciski główne, przyciski główne - hover, 
Tło główne, tło drugorzędne, alerty, komunikaty, przyciski, obramowanie pól 
tekstowych) 

• Logo 
• Banery 
• Ikony dostaw, kalendarz, opinii  
• ikony produktowe  
• boxy  
• miniatury do artykułu na blogu  
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Standardowa Paleta kolorów przyjęta systemowo w IwarePrint 3.0 zawarta jest w pkt 4 
specyfikacji technicznej.  
 
 
Standardowe rozmiary przyjęte systemowo w IwarePrint 3.0 i ujęte na ShowRoom : 
https://3.0.iwareprint.pl/  
 

• Logo - 200 x 46 px 
• Baner - 609 x 470 px  
• Ikony dostawy, kalendarza i opinii - 75 x 75 px  
• Ikony produktowe - duże - 540 x 230, 255 x 490, 255 x 230 px;  
• Ikony produktowe - małe, widoczne po przejściu do odpowiednich zakładek 

produktowych - 154 x 116 px 

Przygotowując grafiki nie należy trzymać się sztywno dokładnych wymiarów przyjętych 
przez nas. Wymiary są jedynie sugestywne i mogą podlegać modyfikacjom przez nasz 
zespół programistów.  

Przykładowy układ Ikon produktowych nie musi być identyczny jak w przyjętym 
standardzie IwarePrint 3.0 Równie dobrze ikony produktowe mogą mieć kształt okrągły, 
posiadać inne rozmiary i mieć inny układ w linii.  

 

Przykłady układu ikon produktowych w standardzie IwarePrint 3.0 na następnej stronie. 
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cd. przykładów:  
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Inne przykłady:  

 

 
2. Logowanie / Rejestracja  
ShowRoom : https://3.0.iwareprint.pl/autoryzacja/zarejestruj  
 
• Widok na kolejnej stronie   
• Ikony dostawy, kalendarza i opinii - 75 x 75 px  
• Ikona informująca o szyfrowaniu konta – 70 x 57 px  
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3. Podstrona utworzenia konta  
• Element graficzny nad podziękowaniami – 338 x 231 px  
 
 

 
4. Przypomnienie hasła: 
ShowRoom : https://3.0.iwareprint.pl/autoryzacja/przypomnij_haslo  
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5. Widok Produktowy  
ShowRoom: https://3.0.iwareprint.pl/produkty/pokaz/wizytowki_-_warianty  
 
• Ikony dostawy w środkowej kolumnie – 33 x 26 px  
• Miniatury galerii – 280 x 280 px  
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6. Proces zakupowy  
ShowRoom: https://3.0.iwareprint.pl/koszyk  
Pełny widok dostępny po dodaniu produktu do koszyka 
 
• Ikona Koszyk, Dodawanie plików, Wysyłka, Płatność, Podsumowanie 
  46 x 36 px  
• Ikona zegar przy „Oczekuje na pliki” – 30 x 24 px  
• Ikona Wysyłka, Płatność, Podsumowanie (w jednej linii) – 38 x 30 px 
• Przyciski zamawiania, cena po rabacie, pozytywne komunikaty: #00c853;  
• Przyciski zamawiania - hover: #8AE59F; 
• Widok na kolejnej stronie   
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7. Widok Panel Klienta  
pełny widok Panelu Klienta po założeniu konta na ShowRoom https://3.0.iwareprint.pl/  
• Ikona Zamówienia, Zmień dane, Książka adresowa, Oferty, Multiuser, Prezenty  
  60 x 60 px  
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8. Widok Artykuł  
https://3.0.iwareprint.pl/firma/o_nas/  
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9. Widok Error 404  
https://3.0.iwareprint.pl/blad404  
 

 
 

10. Widok formularz kontaktowy  
ShowRoom: https://3.0.iwareprint.pl/formularz_kontaktowy1/ 
11. Widok - Darmowe  próbki  
ShowRoom: https://3.0.iwareprint.pl/samples 
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12. Darmowe próbki – wysłano 
ShowRoom: https://3.0.iwareprint.pl/samples 
Pełny widok dostępny po wypełnieniu formularza  
• format 1063 - 293, ew, Ratio 15:4 

 

 
 
13. FAQ 
ShowRoom: https://3.0.iwareprint.pl/faq/  
Możliwa modyfikacja tła. Treści i tematy uzupełniane z poziomu panelu 
Administracyjnego  
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14. Opinie 
ShowRoom: https://3.0.iwareprint.pl/opinions/view/0   
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6. Przygotowanie grafik za klienta w wersji standard IwarePrint 3.0   
 

W większości przypadków grafiki przygotowuje klient wraz ze swoim zespołem 
grafików i dostarcza nam jej do wdrożenia. Jeśli to nasz dział graficzny ma przygotować 
indywidualne grafiki za klienta (w ramach aktualnej specyfikacji technicznej z pkt 5) 
wiąże się to z dodatkowym kosztem.  

 

Przygotowanie materiałów graficznych za klienta 
 

7000,00 zł  
netto/jednorazowo    

Klient dostarcza listę, dział graficzny IwarePrint przygotowuje: 

• ikony produktowe (górna granica ikon produktowych max. 30) 
• Zestaw ikon pomniejszych do zastosowania na stronie (np kup teraz, darmowa 

dostawa, koszyk, logowanie, utworzenie konta, bezpłatne próbki, opinie max. 10)   
• Górne bannery: (max 2)   
• Widoki pojedyncze podstrony: (strona 404, blog – pojedynczy artykuł, darmowe 

próbki - pojedynczy widok)   
• Modyfikacja palety kolorów zgodnie z wytycznymi od klienta  

 

Dział graficzny IwarePrint przygotowuje grafiki w ramach specyfikacji technicznej 
IwarePrint 3.0 z pkt 5.   

 

7. Indywidualny interfejs graficzny IwarePrint 3.0    
 

Możemy zająć się również bardziej rozbudowanym projektem graficznym. Wdrażamy 
cały indywidualny projekt graficzny przygotowany przez klienta (wykraczający poza 
standardowe ramy specyfikacji technicznej)  

W przypadku bardziej rozbudowanych i indywidualnych projektów graficznych 
wymagane jest przeniesienie klienta na osobne serwery poza IwarePrint. Przeniesienie 
klienta na inne serwery zwiększa wydajność serwisu i uniezależnia go od innych 
naszych systemów. Wymagane jest z uwagi na integracje zewnętrzne, czy też nowe 
funkcjonalności wdrażane na system klienta.  
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Wdrożenie całej indywidualnej grafiki interfejsu przygotowanej przez klienta  
(wykraczający poza ramy specyfikacji technicznej)  
 

30 000 zł 
netto/jednorazowo  

W cenie: 

135 h pracy dział Programistów + 30 h pracy dział Testerzy & Obsługa 

Klient po przejrzeniu systemu ShowRoom https://3.0.iwareprint.pl/ przygotowuje 
swoje alternatywne indywidualne widoki dla wszystkich podstron interfejsu sklepu. 
Widoki muszą być przygotowane zarówno w wersji desktop, tablet, mobile. Widoki 
muszą być skonsultowane z działem Programistów IwarePrint celem przygotowania 
listy indywidualnych wdrożeń na szablonie klienta.  

 

Możemy również zająć się projektem całościowo. Od stworzenia grafik po ich 
wdrożenie na system klienta (wykraczający poza ramy specyfikacji technicznej)  

 

Przygotowanie indywidualnej grafiki całościowej interfejsu (wykraczające 
poza ramy specyfikacji technicznej), wdrożenie (okodowanie) jej na system 
klienta  

60 000 zł 
netto/jednorazowo  

 

W cenie: 

135 h prac dział Grafików + 135 h prac działu Programistów + 30 h prac działu 
Testerzy 

Klient otrzymuje indywidualny projekt graficzny dla wszystkich podstron interfejsu 
sklepu. Projekt przygotowuje całościowo dział graficzny IwarePrint. Widoki są 
przygotowywane zarówno w wersji desktop, tablet, mobile. Widoki są indywidualnie 
konsultowane z klientem, działem Programistów i działem graficznym na stałych 
cotygodniowych spotkaniach.  

Całość projektu zarówno od strony graficznej jak i kodowania jest po stronie zespołu 
IwarePrint.  
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8.  W jakiej formie dostarcza klient materiały graficzne dla interfejsu 
IwarePrint 3.0   
 

W przypadku gdy klient dostarcza nam grafiki a my zajmujemy się ich wrzuceniem w 
ramach abonamentu i w ramach stałych 5 godzin prac w miesiącu należy przesyłać 
grafiki w formacie PNG. Dostarczając boxy należy przyciąć puste pixele na obrazku.  

 

W przypadku indywidualnych i bardziej rozbudowanych projektów graficznych 
preferowane przez nas rozszerzenie to format xD  

Pliki podglądowe, makiety – format PDF 

 

9.  Jak wystartować z modyfikacją interfejsu na IwarePrint 3.0   
 

Obecni klienci IwarePrint muszą wyrazić zainteresowanie za pomocą formularza na 
stronie: https://iwareprint.pl/3.0/ Następnie należy potwierdzić indywidualnie start 
wdrożenia z przedstawicielem IwarePrint. 

 

Nowi klienci wystarczy, że uruchomią system do testów pod adresem 
https://iwareprint.pl/uruchom/ już z nowym interfejsem (od 11.01.2022 r)  

 

Start modyfikacji graficznych przewidziany jest po 10 dniach testowych i odbywa się w 
momencie w, którym klient rozpoczyna opłaty abonamentowe.  

 

W przypadku przygotowania indywidualnych grafik jak również bardziej 
rozbudowanych projektów graficznych pamiętaj, że zespół IwarePrint ma określone 
moce przerobowe graficzne jak i działu Programistów. To oznacza, że na pewnym 
etapie prac może zrobić się naturalna kolejka do indywidualnych wdrożeń  dla nowego 
interfejsu frontu sklepu IwarePrint 3.0 
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10. Z kim ustalić kwestie na start?    

 

W sprawie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres bok@iwareprint.pl lub 
bezpośrednio z jednym z naszych przedstawicieli.   

 

 

Z poważaniem, 

 

Daniel Rychlik        Łukasz Głośny 

Sprzedaż IwarePrint        Sales Director 

+48 783 778 772        +48 533 025 708 

daniel.rychlik@iware.pl       lukasz.glosny@iware.pl 

 

Konrad Skotniczny        Dariusz Michalik   

Pakiet Wdrożeniowy       Moduł Kreator  
+48 515 023 611        +48 571 248 337   

konrad.skotniczny@iware.pl      dariusz.michalik@iware.pl 
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