
Tvorba a správa webových stránek
měst, městských částí, obcí
a spolků.
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Co očekáváte
od nových
webových
stránek?

Hezký a přehledný 
design?
Vytvoříme vám grafický návrh na 
míru dle identity úřadu. Design 
bude spojovat moderní prvky 
webové prezentace se zachováním 
přístupnosti, přehlednosti a snad-
nou orientací pro  návštěvníky 
webu. 

Logické uspořádání 
položek?
V rámci získaných zkušeností se 
snažíme standardizovat přístup 
návštěvníkům webu ke všem 
 důležitým informacím, vytvářet 
logické vazby mezi nimi a tím 
uživateli nabídnout co nejvíce 
kvalitních informací. 
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Máte plně funkční web i na mobilním 
telefonu?
Responsivní verze a přizpůsobení prohlížeči mobilního zařízení 
je u nás samozřejmostí. Je možné také vytvořit mobilní aplikaci, 
která je skvělou variantou pro mobilní rozhlas a instantní zprávy 
přímo do ruky občana.  

Jednoduchou správu obsahu webu?
Je zde připraveno intuitivní administrační rozhraní pro zaměst-
nance úřadu. Po jednorázovém zaškolení zjistíte, že publikování 
článků je jednoduché jako psaní článků ve Wordu.

Bezpečnost a spolehlivost
Je vždy důležité, aby byly webové stránky dle současných techno-
logií zabezpečeny proti útokům, ošetřeny proti náhlým výpadkům 
a data na nich byla chráněna. O to se postaráme my.

Správce, na kterého se  můžete 
 spolehnout
Provádíme pravidelné aktualizace a rozšiřování webových 
stránek v závislosti na požadavcích ze strany úřadu či zákonných 

 povinností. Během spolupráce jsme kdykoliv k dispozici i jako 
podpora s rychlou reakční dobou.

Komunikujete s občany? 
Naše systémy mohou obsahovat nástroje pro komunikaci 
s občany, ať už jsou to interaktivní formuláře, hlášení závad 
a  nepořádku, provozování anket či jen prosté dotazy.
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Splňujete
zákonné
povinnosti?
Máte webové stránky přístupné a použitelné i pro hendikepované?
Uvedený případ řeší zákon ze dne 20. března 2019 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Přístupnost a použitelnost by 
měla být samozřejmostí, proto vždy dbáme na splnění všech podmínek.  

Splňujete strukturu a povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 1 a 2 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím?
S tímto vám můžeme pomoci. Díky mnohaleté zkušenosti víme, které požadavky by měly být splněny.
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Jak máte ošetřenou bezpečnost 
webových stránek? 
Dostupnost a bezpečnost informací musí být vždy priori-
tou. Stabilita systému a krizový plán pro případ obnovy 
ze ztráty dat je nezbytnou součástí správy webových 
stránek. 

Řešíte Nařízení (EU) 2016/679 
GDPR i na webových stránkách? 
Jak máte ošetřeny formuláře? 
Data uživatelů jsou ze strany úřadu řešeny primárně 
ve vkládaných materiálech na webové stránky. Je však 
nutné brát také v úvahu, že pokud existuje řešení news-
letteru, nebo interaktivního formuláře, je zapotřebí řešit 
ochranu osobních údajů i zde.
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Víme, které požadavky by 
měly být splněny.



Objevte s námi 
nové možnosti
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Webové stránky vytváříme na Open Source CMS Drupal, 
který umožňuje splnit veškeré standardy a náležitosti 
moderní elektronické prezentace.



Grafi cký návrh
Webové stránky úřadu nemusí mít pouze formální podobu, 
 mohou být řešeny i hravou a poutavou formou, která občana 
zaujme a bude přivádět zpět.

Spravujte si obsah sami, rychle 
a  jednoduše
Veškerá správa obsahu probíhá skrze webové rozhraní, ve kterém 
se nachází intuitivní administrační prostředí. Jedná se o víceuži-
vatelský systém, do kterého lze přidávat libovolný počet uživatelů, 
řídit jejich obsah a práva. 

Co se stávajícím obsahem na webu?
O svůj stávající obsah na webu nepřijdete. Vždy provádíme 
 migraci obsahu do nového systému.  
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Využijte nezávaznou 
 konzultaci zdarma. 

drualas s.r.o.
+420 728 012 422      +420 603 330 150      info@drualas.cz



Jaké funkce
můžete 
očekávat?

V základním rozsahu 
se vždy budete 
moci spolehnout na 
následující funkce:

Sekce povinně 
zveřejňovaných 
informací a jim 
příslušných podsekcí 
a databází
S jednotlivými body struktury vám 
rádi poradíme a pomůžeme s jejich 
naplněním.

Kategorizované články, 
zpravodaj, kalendář 
akcí, ankety
Informujte své občany o dění ve své 
lokalitě. Buďte s nimi v kontaktu. 
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V rámci vývoje na míru se fantazii meze nekladou. 
Funkční celky je možné vždy modifi kovat 
a rozšiřovat dle potřeby.



Úřední deska
Je možné využít i napojení na externí spisové služby.

Kategorizované uložiště souborů 
Jsme si vědomi, že veliká část obsahu je vkládána v podobě sou-
borů. Z tohoto důvodu je zde rozhraní, které umožňuje hromadné 
nahrávání a kategorizaci souborů.

Online formuláře a komunikace 
s občany 
Buďte v kontaktu s občany a sbírejte jejich názory na místní život, 
jejich potřeby a přání.

Analytické kódy pro sledování 
návštěvnosti
Každý web by měl být sledován v rámci návštěvnosti. Toto na-
pomáhá k odhalení chyb, optimalizaci procesů a cest k nalezení 
informací. 

Vyhledávání
Naše webové stránky obsahují fulltextové vyhledávání a všechny 
informace jsou snadno dohledatelné.

Prvky usnadňující práci čtečkám, verze 
pro tisk, textová verze, mapa webu, RSS, 
sdílení
Jedná se o doplňující funkce, které respektují alternativní potřeby 
uživatele. 

Veliký rozsah sekcí webu
Uvědomujeme si, že každý úřad disponuje rozdílnými informa-
cemi. Proto realizujeme vše na míru a struktura webu je vždy 
konzultována v počátcích projektu.
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Kam se
obrátit
pro referenci?
Pravidelně 
oceňovaná řešení



MČ Praha–Kunratice
Projekt spuštěn v roce 2012, ke dni 31. 3. 2019 obdržel celkem 11 Zlatých erbů. Jedná se o 2. nejlepší web obce v ČR.

www.praha–kunratice.cz
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MČ Praha–Dolní Počernice
Od spuštění se pravidelně umísťuje na vrchních příčkách 

" nejlepší web obce" v krajském kole Praha. V roce 2019 byl 
oceněn nejlepší webovou stránkou kraje a 6. nejlepší stránkou 

obce v ČR.

praha–dolnipocernice.cz

MČ Praha–Satalice
www.satalice.cz
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MČ Praha–Ďáblice
www.dablice.cz

MČ Praha–Libuš
www.praha–libus.cz

MČ Praha–Petrovice
www.prahapetrovice.cz
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Obec Vlkov
Královohradecký kraj

obecvlkov.cz

MČ Praha — Dolní Chabry
www.dchabry.cz

drualas s.r.o.
Strážkovická 276 
190 12 Praha – Dolní Počernice 
Telefon: +420 728 012 422
Telefon: +420 603 330 150
E-mail: info@drualas.cz 
www.drualas.cz

Kdo jsme
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Více než 200 
realizovaných 
projektů…
Další vybrané reference 
jsou k dispozici na našich 
webových stránkách v sekci 
reference

Značka "drualas" působí na trhu od roku 2012. Již od svých 
počátků se zabývá tvorbou webových stránek pro soukromou 
i  veřejnou sféru, realizuje webové stránky a aplikace na míru. A to 
od malých prezentačních či osobních stránek, přes velké webové 
portály, až po komplexní systémy pro interní i externí využití. 

Ke každému projektu přistupujeme individuálně, abychom vždy 
splnili co nejpřesněji požadavky a očekávání klienta. 

Proč my
• Sledujeme moderní trendy a kombinujeme je s know-how
 z reálného provozu 

• Orientujeme se na osobní, profesionální přístup ke všem
 klientům 

• Snažíme se splnit veškeré vaše potřeby a přání

• Naším cílem je spokojený zákazník

Využijte  konzultaci 
zdarma. www.drualas.cz/reference



Vyzkoušejte aplikace
na Google Play nebo 

AppleStore

Komunikujte 
s občanem 
skrze mobilní 
aplikaci jako 
Obec Vlkov

• Zasílejte aktuality pomocí
 notifikace do mobilního zařízení
 "pravý mobilní rozhlas"

• Komunikujte s občanem napřímo
  • Občan může nahlásit závadu 
   nebo nepořádek

  • Přímé dotazy nebo
   objednávky na úřad

• Nejdůležitější informace z úřadu
 vždy při ruce


