Vážený pane řediteli,
dovoluji si Vás oslovit s nabídkou spolupráce v oblasti grafické tvorby a případně i správy
webových stránek.
Úvodem se pokusím vysvětlit aktuální stav, problémy, které mne brzdí a okolnosti, ze kterých
bude patrnější rozsah požadovaných služeb či prací.
Dlouhodobě máme zájem na vytvoření katalogu a jedinečných webových stránek. Naším
oborem je oblast zdvihací a manipulační techniky.
Naše společnost spustila vloni webové stránky www.lanocel.cz, které jsou aktuálně zoufale
nenaplněné z hlediska obsahu.
Problémem je nedostatek vhodně zpracovaných obrázků pro prezentaci na webu a pak
samozřejmě nedostatek času pro jejich úpravu, protože to prozatím dělám sám. Za těchto
podmínek se nedá předpokládat, že by se v dohledné době podařilo kvalitně obsahově web
naplnit. To samozřejmě znamená, že webová prezentace nepřináší efekt, který jsme očekávali
a očekáváme. Přes doporučení specialistů jsem si prosadil klasické webové stránky s možností
přímého nákupu. Jedná se o jakýsi hybrid web/e-shop. Stále jsem přesvědčen o vhodnosti
tohoto konceptu z hlediska přehlednosti nabídky, ale je možné, že lidé jsou navyklí na
klasický e-shop. Předností e-shopové architektury je samozřejmě vhodnější automatické a
robotické vyhledávání v rámci sítě a také proto bychom příští rok spustili klasický e-shop.
Zda na jedné adrese či odděleně není prozatím rozhodnuto.
Začínali jsme jako výrobci vázacích prostředků a min. tuto oblast bychom chtěli prezentovat
také vydáním katalogu v pdf.
Z popsaného vyplývají mé požadavky na rozsah spolupráce:

GRAFIKA
o úprava fotografií a obrázků pro webovou prezentaci
 jednotná velikost
 vodoznak
 komprese pro web
o kótování
přidání kót do obrázků pro označení rozměrů produktů
o vektorová grafika
 kreslení různých sestav výrobků př. http://www.lanocel.cz/produkty/ctyrhak414mx0-hak-s-vidlici-306
o tvorba bannerů, letáků, upoutávky
o tvorba katalogových listů, posléze katalogu

WEB
o vkládání obsahu na webovou stránku
obrázky, tabulky, popis
o případně práce s e-shopem
 vkládání a aktualizace obsahu
 propojení s informačním softwarem PREMIER
Pro ucelení představy ještě přikládám možné obory další spolupráce.

IT
aktuálně není požadování, ale dovedu si představit, že bych uvítal spolupráci při
o občasná správa sítě (5 PC)
o informační systém PREMIER (software běžící pod Foxem?)
 úprava tiskových sestav
 organizace skladových karet
o připravovaná aplikace SLÍDIL

vyvíjíme aplikaci pro kalkulaci nákupních cen a prodejních cen pod MS Access
 import/export dat
Pane řediteli,
z rozsahu požadavků, zřejmě stejně jako já, usoudíte, že pro jednoho je toho až moc (možná
nad rámec možností studenta) a samozřejmě nečekám, že mi zítra někoho pošlete (i když
nějaký univerzál by se hodil😊)
Chtěl jsem jen poukázat na rozsah a poskytnout Vám ke zvážení, zda má vůbec smysl řešit to
formou spolupráce s vaší školou.
Prioritou pro mne v tuto chvíli je najít vhodného adepta na grafiku a to především na
dlouhodobou spolupráci, ať už formou brigády (dohody o provedení práce se samotným
studentem) nebo smluvním vztahem se školou.
S ohledem na rozsah a prokázané dovednosti si dovedu představit, že taková spolupráce může
vyústit uzavřením pracovního poměru.
Jsem přesvědčený, že požadované práce jsou naopak příležitostí pro poskytnutí praxe a
získání rutiny.
Dalšími podrobnostmi Vás již nechci zatěžovat.
Zvažte, prosím, zda je reálné někoho ze studentů získat. Pokud ano, pokusil bych se zformulovat
stručnější požadavek buď pro jednotlivé obory nebo jako reálně požadovaný celek prací pro
zveřejnění inzerce na stránkách vaší školy.
Zítra jedu do Českého Těšína, po poledni se budu vracet přes F-M, kdybyste měl chvilku, mohli
bychom se setkat.
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