„Wspaniałe firmy
są zbudowane na wspaniałych stronach”
ComputerSoft

O nas
ComputerSoft to duża i znana agencja interaktywna z Wrocławia. Zatrudniamy utalentowanych programistów, grafików, copywritterów
oraz specjalistów od SEO i SEM. Jesteśmy obecni na Polskim rynku agencji marketingowych (agencji reklamowych) od 2007 roku.
Od tego czasu zrealizowaliśmy ponad 200 krajowych i międzynarodowych, interesujących, nowoczesnych i funkcjonalnych projektów.
W większości były to responsywne strony internetowe, portale i sklepy internetowe.

Nasza specjalność, to:

TWORZENIE PORTALI INTERNETOWYCH

TWORZENIE SKLEPÓW INTERNETOWYCH
- E-COMMERCE

Zbudujemy dla Ciebie dowolną responsywną
stronę internetową (RWD) opartą na silniku
MODX lub WordPress. Bez względu na to co
wybierzesz, strona www będzie posiadać
system zarządzania treścią (CMS). Taka strona
internetowa umożliwi Ci przedstawienie oferty
produktów i usług, pozwoli wyróżnić się na tle
konkurencji oraz będzie stanowić doskonałą
formę reklamy Twojej firmy.

Opracujemy dla Ciebie nawet najbardziej
skomplikowany portal internetowy (serwis
informacyjny, portal korporacyjny). Będzie
unikatowy i niszowy, ponieważ od początku do
końca napiszemy go w kodzie tylko
dla Ciebie, bez korzystania z gotowych
szablonów i skryptów. Wyposażymy go
w różne narzędzia oraz w mechanizm
wspierający zarządzanie treścią (CMS).

Wykonamy dla Ciebie wyjątkowy sklep
internetowy, który ułatwi i przyśpieszy Twój
handel w internecie. Oparty będzie na silniku
PrestaShop. Zintegrujemy go ze znanymi
systemami sprzedażowymi (ERP, CRM, PIM,
WMS).
Twoi
klienci
będą
mogli
z niego bezproblemowo korzystać
na
komputerze, tablecie i smartfonie. Będzie
posiadał wiele wbudowanych funkcji, które
prosto obsłużą zaledwie jednym kliknięciem.
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TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH
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ComputerSoft to również, wszystko czego potrzebują wyjątkowe strony/portale/sklepy internetowe:

GRAFIKA KOMPUTEROWA

POZYCJONOWANIE (SEO)

CONTENT MARKETING

KAMPANIE GOOGLE ADS

HOSTING I SERWIS

Skonstruujemy dla Ciebie
indywidualny
projekt
graficzny strony / portalu /
aplikacji / sklepu. Będzie
wyróżniał się unikalnym
wyglądem i innowacyjnymi
rozwiązaniami.
Uwypukli
i podkreśli najlepsze cechy
Twojej marki.

Przeprowadzimy dla Ciebie
audyt SEO strony / portalu /
sklepu
internetowego.
Otrzymane
wyniki
wykorzystamy do poprawy
pozycji strony na wybrane
frazy
w
organicznych
(naturalnych)
wynikach
wyszukiwania.

Napiszemy atrakcyjne treści
na stronę / portal / sklep
internetowy.
Zainteresują
one Twoich użytkowników i
klientów na tyle, że skłonią
ich
do
konkretnego
i
oczekiwanego przez Ciebie
działania.

Poprowadzimy
kampanie
tekstowe
(linki
sponsorowane) i kampanie
displayowe
(graficzne).
Twojej firmy w wyszukiwarce
oraz
na
stronach
internetowych
partnerów
Google.

Zapewnimy Tobie sprawne
działanie strony / portalu /
sklepu internetowego. Będą
umieszczone na naszym
serwerze o odpowiedniej
przestrzeni dyskowej. Do
tego uzyskasz stałe wsparcie
techniczne.

Dlaczego warto zamówić w ComputerSoft stronę www, portal internetowy oraz sklep internetowy?
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Dokładnie wsłuchujemy się w Twoje potrzeby i proponujemy najlepsze rozwiązania.
Nasze produkty odpowiadają na potrzeby użytkowników końcowych, rozwiązują ich konkretne problemy i są dla nich intuicyjne
oraz zrozumiałe (UX).
Dostarczamy w pełni gotowy produkt, od napisania tekstów przez projekt graficzny i programistyczny, po SEO, hosting i serwis.
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Jeszcze nie jesteś przekonany? Obejrzyj nasze case studies.
Zobacz krok po kroku, jak przebiegały prace nad stworzeniem strony Klienta:




Jak rozpoczęła się nasza wspólna praca nad projektem?
Jakie postawiliśmy przed sobą cele i zadania?
Przez co musieliśmy przejść, by uzyskać wyśmienity efekt końcowy?

Case study: budowa strony internetowej ALMINAS / https://alminas.pl/
W 2019 roku zgłosiła się do nas małżeństwo znanych architektów wnętrz – Joanna i Ramunas Alminas. Poszukiwali agencji
interaktywnej, która zaprojektuje stronę internetową o nowoczesnym i wyjątkowym designie. Zależało im w szczególności na tym,
by strona oddawała twórczy i wysoce kreatywny charakter ich usług. Ponieważ nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, od razu
przystąpiliśmy do działania.
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Wyglądało to w skrócie tak:
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Rozmowa

Spotkaliśmy się z Klientami w siedzibie ComputerSoft we Wrocławiu. Dużo rozmawialiśmy. W czasie
spotkania Klienci przedstawili nam swoje pomysły, potrzeby i oczekiwania. Mieli już sprecyzowane
wymagania odnośnie strony. Miała być kreatywna, przejrzysta i oddawać ich twórczy charakter. Na
koniec spotkania, by nic nie umknęło z naszej rozmowy, poprosiliśmy naszych gości o uzupełnienie
briefu projektu. Znajduje się on na naszej stronie internetowej https://computersoft.net.pl/brief/.
Zawiera listę pytań dotyczących firmy oraz wyobrażeń odnośnie projektu strony. Ten dokument w
jasny sposób wyznacza cele i oczekiwania, jakie powinniśmy spełnić, decydując się na zawarcie
umowy.

Podpisanie umowy
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Po dokładnej analizie tematu podjęliśmy decyzję, że wykonamy to zlecenie.
Podpisaliśmy więc umowę na wykonanie strony internetowej www.alminas.pl.
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Przygotowanie wstępnego projektu graficznego

Nasz dział projektowy - graficy i programiści, szybko zabrali się do pracy. Opracowali wstępny projekt
graficzny. To taki prototyp strony. Wskazywał co dokładnie i gdzie powinno się znajdować, w tym m.in.: logo,
menu, slidery, treści, zdjęcia, formularze, wyszukiwarki, panele logowania/rejestracji. Definiował również
działanie strony.
Nasza propozycja architektury i layoutu strony stawiała na prostotę, minimalizm i dużo światła. Zdaniem
klientów zabrakło w projekcie elementów oddających indywidualizm. Stąd pojawił się pomysł wykorzystania
ciekawych portretowych zdjęć artystycznych Pana i Pani Alminas.

Prace graficzne i programistyczne
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Aby wybrać jak najlepsze rozwiązanie, opracowaliśmy dwa interaktywne prototypy
serwisu, które poddaliśmy testom. Ich wyniki zaprezentowaliśmy Klientom. W wyniku
rozmów wybraliśmy projekt, nad którym zamierzaliśmy dalej pracować. Oprócz projektu
strony głównej wykonaliśmy około 10 projektów pochodnych. Przedstawiły one
szczegółową koncepcję każdego szablonu i funkcjonalności danej strony.
Zaprezentowaliśmy je w różnych rozdzielczościach ekranu.
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Po zatwierdzeniu wstępnego projektu graficznego strony internetowej przystąpiliśmy
do projektowania użyteczności i interfejsu oraz zadbaliśmy o odpowiednie dopracowanie
projektu. Przekonaliśmy Klientów, że konieczne jest zoptymalizowanie strony dla
użytkownika, czyli zaprojektowanie jej użyteczności (user experience, tzw. UX). Na tym
etapie dokonaliśmy również kolejnej optymalizacji strony, tym razem pod kątem
wyszukiwarek
internetowych,
a ściślej Google.

Wgranie prototypu na domenę tymczasową

Gotowy prototyp strony internetowej Aminas wgraliśmy
na domenę tymczasową w celu uzupełnienia zdjęć, grafik
oraz treści. Akurat w tym projekcie, większość zdjęć, w
tym wizualizacje i treści dostarczył Klient, choć i takie
usługi mamy w swoim portfolio.
Gotową stronę zoptymalizowaliśmy pod kątem SEO.
Dodaliśmy dynamiczne metatagi, opisy, tytuły oraz linki.

Po fazie testów Klient zdecydował się również na nasz hosting i całoroczną usługę serwisową.
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Ukończoną i zatwierdzoną stronę www.alminas.pl umieściliśmy na docelowym serwerze
i przetestowaliśmy jej funkcjonalność. Następnie zintegrowaliśmy ją z systemem Google
Analytics oraz AdWords w celu bieżącego monitorowania efektów pozycjonowania i reklamy.
Dodaliśmy również favicon – ikonę identyfikującą stronę, w tym przypadku „a”. Pojawia się ona
przed adresem w polu adresowym przeglądarki internetowej i na karcie z otwartą stroną www.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, wgraliśmy protokół https, który szyfruje
przesyłane dane i zabezpiecza ich przechwycenie. Na zakończenie przeszkoliliśmy Klienta z
obsługi strony przy wykorzystaniu systemu zarządzania treścią CMS.
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Oddanie gotowej strony internetowej Klientowi

Co wyróżnia projekt strony internetowej Alminas?

EFEKTY WIZUALNE

TECHNOLOGIA

DODATKOWE UDOGODNIENIA

 zaawansowane
ulepszenia
graficzne*
nie obciążające strony, m.in.:
o futurystyczny slider na stronie
głównej
z
animowanymi
sekwencjami
(rotującymi
kulistymi elementami)
o animowane
zdjęcia
płynnie
wpływające
na
stronę
(https://alminas.pl/projekty/)
 czystość formy i proste linie layautu
 wyjątkowe zdjęcia i wizualizacje

 strona i blog oparte na silniku WordPress*,
co oznacza:
o najpopularniejszy CMS na
świecie
o tysiące
szablonów
graficznych
o tysiące różnych wtyczek
do wyboru
o łatwą obsługę
o rozbudowane możliwości
zarządzania menu
o proste sposoby na dodanie
dodatkowych
pól
w
formularzach
o dużą społeczność i grupy
wsparcia

 Łatwa
nawigacja,
czytelność
i funkcjonalność strony www*
 Lekkość i responsywność strony
internetowej
zapewniająca
wysoką
pozycję w wyszukiwarce Google
 Implementacja bloga jako dodatkowego
modułu https://sztukaprostoty.com/
 Dostęp do wewnętrznego systemu CRM
podczas realizacji projektu
 Intuicyjny system zarządzania treścią
CMS
 Usługa całorocznego serwisu i hostingu
na własnym dedykowanym i wydajnym
serwerze polskiej firmy IQ.

* Inną ciekawą propozycję ulepszonego graficznie
slidera można znaleźć na www.adwmalecki.com.pl

* Specjalizujemy się w pisaniu wartościowych
treści na strony internetowe
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* Istnieje również możliwość wykonania strony
opartej na silniku MODX
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Jak Klient podsumował projekt?

„ Pragniemy wyrazić nasze podziękowanie firmie ComputerSoft za zbudowanie naszej strony internetowej www.alminas.pl.
Projekt w pełni spełnia nasze oczekiwania i bardzo podoba się naszym klientom. Jest funkcjonalny i prosty w obsłudze.
Samo zlecenie zostało wykonane terminowo, solidnie i w pełni zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Na każdym etapie prac
mogliśmy liczyć na fachowe wsparcie i doradztwo.
Od tej pory pozostajemy w stałych kontaktach i z przyjemnością rekomendujemy wszystkim naszym znajomym usługi
świadczone przez ComputerSoft. Nie pozostaje nam nic innego, jak polecić również i Państwu tę firmę, jako solidnego partnera
w zakresie tworzenia i promocji stron internetowych.”
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Joanna i Ramunas Alminas,
Architekci Wnętrz
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zespół ComputerSoft

ComputerSoft

Agencja interaktywna | ul. Krzycka 13 | 53-019 Wrocław
tel.: +48 663 311 637 | info@computersoft.net.pl | www.computersoft.net.pl

Strona

Zapraszamy do współpracy
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Zaufali nam:

