
 
 
 
 

 ג'וליבר אתראפיון טכני 

 נורית כהן ליבוביץ
 17.01.2017תאריך: 

 

 

 כללי .1
מפת אתר  .1.1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GscCHSqswWc_yynoshLPDdy91iC
gjDAVcdFMKzk/edit?ts=58106ef5#gid=2031885026-q2D 

 הוספתי נספח לבניית אתר עם הנחיות לבנייה. 4סעיף בעמוד האחרון 
 

   http://jolybar.co.ilהאתר יעלה במקום האתר הנוכחי  -דומיין לאתר .1.1
 jolybar.comדומיין לאתר באנגלית 

  jolybar@jolybar.comהגדרת דוא"ל לקבלת פניות מהאתר  .1.1
 שפות. שפה ראשית עברית ואתר מראה באנגלית. 1יבנה ב האתר  -שפות .1.4
 האתר יבנה בהתאמה לניידים )אתר רספונסיבי( .1.1
 נשלח נספח לחישובי המחשבון  –פיתוח מחשבון המרת מידות  .1.1

http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/09.html 
 (במייל נשלח) לשים לב שמעדכנים את כל השדות מקובץ האקסל **
 

 מאפייני העיצוב והפיתוח .2

 האתר יבנה בהתאם לעיצוב שאושר
http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/01.html 

 
 -עליון תפריט .2.1

 קישורים  לשפות האתר.  .1.1.1
 לחיץ לחיוג בניידיםטלפון של החברה  .1.1.1
 תפריט קישורים  .1.1.1

  JOLYcakeאודות | אישורים ותקנים | מחשבון להמרות מידות | צור קשר  |  
 /http://www.jolycake.comקישור  

 חיפוש כללי באתר -
 

  -תפריט ראשי .2.2
 קישור לעמוד הבית -לוגו .1.1.1
 קישורים  .1.1.1

יריעות ורדידים  יריעות לתעשייה | אריזות גמישות | רדידי הטבעה בחום ובקור |
 לאריזת תרופות | דפוס דיגיטלי | שירותי חיתוך | מאמרים/מדריכים

 drop menuעיצוב ל  .1.1.1
http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/04.html 

 
 

 פוטר)תפריט תחתון( .2.2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GscCHSqswWc_yynoshLPDdy91iCq2D-gjDAVcdFMKzk/edit?ts=58106ef5#gid=2031885026
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GscCHSqswWc_yynoshLPDdy91iCq2D-gjDAVcdFMKzk/edit?ts=58106ef5#gid=2031885026
http://jolybar.co.il/
http://jolybar.com/
mailto:jolybar@jolybar.com
http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/09.html
http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/09.html
http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/01.html
http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/01.html
http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/04.html
http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/04.html


 
 

   www.booyadigital.com|  2709900-720 ר״ג | טל:  8הבונים   | מקבוצת אורמוש בע״מבויה דיגיטל 
 
2 

 

אזור תעשייה אלון תבור  –לוגו, עורך תוכן עם טלפון כתובת ומפה של גוגל מפות  .1.1.1
 עפולה עלית.

 תפריטים שונים לשילוב קישורים 4 .1.1.1
 קישור לבויה בניית אתרים .1.1.1

 

 תבניות האתר: .2
 עמוד הבית .1.1

 http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/01.html 
 

 סליידר תמונות מתחלפות עם אפשרות לשילוב טקסט על התמונה .1.1.1
 (select boxטופס חיפוש חומרים/מוצרים על פי: ) .1.1.1

 קטגוריה, טכנולוגיה, חומר, עיבוד וחיפוש חופשי
 ים במפת אתרחתכי החיפוש מופיע *

 הצגת קטגוריות ראשיות באופן הבא: .1.1.1
 כותרת  -    
 עורך תוכן -    
 יישומי הקטגוריהקישורים ל –יישומים נבחרים  -    
 הצג עוד –כפתור  -    
 תמונה שמשתלבת לסרוגין משמאל/ימין )במידה ואין תמונה הטקסט נמתח( -    
  רקע לסרוגין לבן/אפור. -    

שילוב סרטון וידאו )ללא הצגת סרטונים נוספים ופרסומות בסיום( אם לא מזינים  .1.1.4
 צם.סרטון המרחק מצטמ

 
  עמוד קטגוריה .1.1

http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/02.html 
 

 מראה מקום .1.1.1
 תפריט מוצרים .1.1.1

 מעבר עכבר רקע סגול בשקיפותב רקע שחור בשקיפות מעל  –תמונה מייצגת  -    
 שם העמוד )אפשרות לתת שם שונה מכותרת העמוד( -    
 קישור לעמוד )אפשרות לקישור חיצוני(  -    

 H1כותרת  .1.1.1
 עורך תוכן מלא .1.1.4
 אם לא מוזנים פרטים לא מוצג. )מה שמוזן מוצג( פרטי מנהל מוצר .1.1.1

 תמונה -    
 כותרת ושם  -    
 בנייד מעבר לחיוג –טלפון  -    
 פקס -    
 בנייד מעבר לחיוג -נייד -    
 בלחיצה פתיחת המייל -דוא"ל -    

 במידה ולא מוזן קישור הוידאו לא מוצג. –הוספת וידאו  .1.1.1
במעבר עכבר אפקט על התמונה גדלה/קטנה ובלחיצה נפתח  –גלריית תמונות  .1.1.3

 דפדוף על רקע מושחר.
 

http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/01.html
http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/02.html
http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/02.html


 
 

   www.booyadigital.com|  2709900-720 ר״ג | טל:  8הבונים   | מקבוצת אורמוש בע״מבויה דיגיטל 
 
3 

 

 עמוד מוצר .1.1
http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/03.html 

 מראה מקום .1.1.1
 H1כותרת  .1.1.1
 עורך תוכן .1.1.1
 )כמו בסעיף קודם( פרטי מנהל מוצר .1.1.4
 במידה ולא מוזנת תמונה הטקסט נמתח על העמוד -תמונה משמאל .1.1.1
 יהיה: טורים( בכל טור 4)עד טורים סוגי חומרים חלוקה ל  .1.1.1

 כותרת -    
 עורך תוכן -    

 ** ניתן יהיה להוסיף בכל טור מספר כותרות ועורכי תוכן.
 

 עמוד מאמרים .1.4
http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/05.html 

 במידה ולא הוזנה תמונה לא מופיעה תמונה.תמונה ראשית  הניתנת  לשינוי  .1.4.1
 מראה מקום .1.4.1
 H1כותרת  .1.4.1
 רשימת מאמרים .1.4.4

 כותרת -    
 במידה ואין התקציר ימתח לאורך –תמונה  -    
 שיוזן משדה נפרד –תקציר  -    
 שרות לעמוד חיצוני.-קישור לעמוד פנימי עם אפ -    
 

 עמוד תוכן עם תפריט ימני .1.1
http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/06.html 

 תמונה ראשית  הניתנת  לשינוי במידה ולא הוזנה תמונה לא מופיעה תמונה. .1.1.1
 מראי מקום .1.1.1
 H1כותרת  .1.1.1
 עורך תוכן .1.1.4
 מציג עמודים תחת קטגוריה –תפריט ימני  .1.1.1

 
 עמוד תוכן .1.1

http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/07.html 
 תמונה ראשית  הניתנת  לשינוי במידה ולא הוזנה תמונה לא מופיעה תמונה. .1.1.1
 מראה מקום .1.1.1
 H1כותרת  .1.1.1
 עורך תוכן .1.1.4
 )אפשרות גם בלי תמונה מעל הפוטר( תמונת רקע שמשתלבת מעל הפוטר .1.1.1

http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/10.html 
 
 

 עמוד צור קשר .1.3
http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/08.html 

 תמונה ראשית  הניתנת  לשינוי במידה ולא הוזנה תמונה לא מופיעה תמונה. .1.3.1
 מראי מקום .1.3.1

http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/03.html
http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/03.html
http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/05.html
http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/05.html
http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/06.html
http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/06.html
http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/07.html
http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/07.html
http://www.tourwise.co.il/site/jolybar/10.html
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 H1כותרת  .1.3.1
 מפה המתבססת על גוגל מפות  .1.3.4
 טופס יצירת קשר .1.3.1

 שדה חובה –שם מלא  -    
 לבצע ולידציה שדה חובה –טלפון  -    
 לבצע ולידציה שדה חובה –דוא"ל  -    
 הגעתי דרך -    
 נושא פנייה -    
 תוכן ההודעה -    
 

 בניית האתרל ספח נ  .4
 הומעל  10התאמת אתר לאקספלורר .4.1 
 םכל מה שרשימה לאפשר סידור פריטי .4.1 
 ניתן לעריכהה 404 מודע.4.1 

 הנגשה בסיסיתוסף  .4.4
 URLפרנדלי  .4.1
 חיצוני קישורלכל עמוד  אפשרות לקשרבפוסטים  .4.1

 
 
 
     
 
 

 


