Технічне завдання
1. Назва сайту (назва домену)
Доменне ім’я – amtt.ua
Назви піддоменів по напрямкам:
forte.amtt.ua (Світлопрозорі конструкції)
discovery.amtt.ua (Фасадні системи)
7glass.amtt.ua (Обробка скла)
open-cell.amtt.ua (алюмінієві підвісні стелі )
moe-okno.amtt.ua (ПВХ конструкції)
extrusion.amtt.ua (Алюмінієва екструзія)
2. Структура сайту.
Шапка сайту:
2.1.1Логотип
2.2.1Номери телефонів, вказані замовником – 1(4) шт.
2.3.1Статичні сторінки:
2.3.1.1. amtt.ua (головний сайт)
«О компании»
«Обращение президента группы компаний»
«Мисия и ценности»
«Руководство»
«Структура группы»
«История»
«Завод АМТТ»
«По цехам»
«Услуги и продукция»
«Инфографика»
«Награды и сертификаты»
«Список»
«Наши проекты»
«Фотоальбом с описанием»
«Контакты»
«Карта проезда»
«Новости, статьи»
2.3.1.2. discovery.amtt.ua (Фасадні системи)
«О нас»
«Вентилируемые фасады»
«Керамогранит»
«Композит»
«Алюминиевые панели»
«Фасадные панели HPL»
«Тип крепления фасадов»
«Подконструкция под керамогранит»
«Подконструкция под фасадные панели»
«Подконструкция для натурального камня»
«Комплектация фасада»
«Стойки фасадные»
«Кронштейны фасадные»
«Клямера фасадные»
«Дополнительный крепеж»
«Технические альбомы»
«Наши проекты»
«Контакты»
«Новости, статьи»
2.3.1.3. forte.amtt.ua (Світлопрозорі конструкції)
«О нас»
«Фасадные системы»
«Стоично-ригельная система»
«Структурная система остекления»
«полуструктурная система остекления»
«Оконно-дверные системы»
«окна теплые»
«двери теплые»
«окна холодные»
«теплая раздвижная система»
«Преимущества»
«описание по каждой системе»
«Технические альбомы»
«Наши проекты»
«Контакты»
«Новости, статьи»
2.3.1.4. 7glass.amtt.ua (Обробка скла)
«О нас»
«Услуги по обработке стекла и зеркал»
«Закалка стекла и термоупрочнение стекла»
«Гнутье стекла»
«Порезка и зенкование стекла остекления»
«Мультифункциональное стекло»
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«Матирование и тонирование стекла»
«Эмалирование стекла(покраска стекла)»
«Триплексование стекла»
«Продукция»
«Стеклопакеты архитектруные»
«Цельностеклянные перегородки, витрины»
«Зимние сады, зенитные фонари»
«Стеклянные перила, ступени»
«Производство»
«Описание по каждой системе»
«Технические альбомы»
«Наши проекты»
«Контакты»
«Новости, статьи»
2.3.1.5. moe-okno.amtt.ua (ПВХ конструкції)
«О нас»
«Продукция»
«Окна металлопластиковые»
«Двери металлопластиковые»
«Остекление коттеджей»
«Балконы под ключ»
«Раздвижные двери и окна»
«Комплектующие»
«Профиль»
«Фурнитура»
«Подоконники»
«Москитные сетки»
«Производство»
«Технология»
«Оборудование»
«Ламинация»
«Наши проекты»
«Контакты»
«Новости, статьи»
2.3.1.6. open-cell.amtt.ua (алюмінієві підвісні стелі)
«О нас»
«Продукция»
«Потолок Грильято»
«Реечный потолок»
«Кассетный потолок»
«Экранный потолок»
«Каркас для потолка Армстронг»
«Мультипанельный потолок»
«Производство»
«Описание по каждому потолку»
«Схема монтажа»
«По видам»
«Наши проекты»
«Контакты»
«Новости, статьи»
2.3.1.7. extrusion.amtt.ua (Алюмінієва екструзія)
«О нас»
«Описание деятельности»
«Производство»
«Описание линий производства»
«Оборудования»
«Описание оборудования»
«Продукция»
«Алюминиевый профиль по видам»
«Галерея»
«Контакты»
2.3.1.8. Новини, статті
2.3.1.9. О нас
2.3.1.10. Проекти в роботі
2.3.1.11. Сертифікати
2.3.1.12. Контакти
Центральний блок:
2.4.1Блок з баннерами(ротатор слайдів)
2.5.1Інформація про надавані послуги
2.6.1Новини
Футер:
2.7.1 Стандартний футер
Форми зв`язку на сайті:
2.8.1. Зворотній дзвінок
2.8.2. Виклик замірника
2.8.3. Задати питання
2.8.4. Калькулятор
2.8.5. Акція
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2.8.7. Кредит
* З данних форм зв`язку повинен бути сформований блок/панель яка буде однакова на всіх сайтах группи. Данна панель буде
редагуватися задмінки.
Можливості:
- увімкнути
- вимкнути
- змінити назву
- можливість задати до іконки блоку url який буде відкриватися після того як користувач натисне на саму іконку.

3.
Мова сайту
Сайт розробляється російською і англійською мовами.
4.
Встановлення та налаштування інтерактивної карти Google map
5.
Встановлення лічильників Google Analitics, Yandex Metrika.
6.
Виконавець розробляє 7-ть первинних баннери. По одному на кожен сайт
7.
Виконавець розроблює Калькулятор прорахунку по прикладу - https://lux-okna.com.ua/calkulator-okon (алгоритм прорахунку та всі
данні надає Замовник)
8.
Виконавиць також здійснює аналіз сайтів замовника для визначення позицій в ТОП 10 Google та посадкових сторінок. Для
подальшого переносу на новий сайт і збереження поточних позицій.
Список сайті для аналізу:
- www.amtt.ua
- (www.okna-dvery.com.ua

- www.moe-okno.com.ua)

- (www.alumsystems-amtt.com.ua

-

www.forte-aluminium.com.ua)

- (www.7glass.com.ua)
- (www.fasad-vent.com.ua)
- (www.potolok-zavod.com.ua/

- www.open-cell.com.ua)

9.
Обсяг та склад інформації, що надається Замовником:
Всі матеріали для наповнення сторінок та розділів сайту мають бути надані Замовником в форматах doc (для тексту) та jpg, gif, png (для
зображень).
10. Встановлення й налаштування сайту на системі управління Word Press CMS.
11. Строк розробки сайту:
45 робочих днів з моменту затвердження Замовником кінцевого варианту дизайну веб-ресурса.
Примітка: Строки вказані з врахуванням того, що Замовник вчасно надасть графічні та текстові матеріали для наповнення сторінок сайту.
12. Управління сайтом.
Після завершення робіт над сайтом та встановлення сайту на сервер, а також після внесення Замовником другої частини оплати за
Договором (50% від суми Договору), Замовнику надається повний доступ до адміністративної панелі сайту.
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