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1. Strona główna 

1.1. Górna część strony:  

 
 

• Strona powinna być podzielona na sekcje: sekcja górna, wyszukiwarka, prawa/lewa strona 

(informacyjna), część środkowa (oferty), baner „Podróżuj bezpiecznie – aktualne zasady”, stopka.  

• Logo biura przenoszące zawsze na stronę główną. 

• Po naciśnięciu nr tel. Możliwość połączenia telefonicznego z biurem. 

• Po naciśnięciu adresu email możliwość wysłania wiadomości do biura. 

• Na komputerze po kliknięciu na telefon na górze strony powinno otwierać się  okno z opcjami kontaktu 

telefonicznego.  Po wyborze zadzwoń z telefonu, na telefon powinno przyjść powiadomienie z 

przeglądarki chrome z nr telefonu do  zadzwonienia (oczywiście w przypadku gdy są zsynchronizowane 

przeglądarki na urządzeniach) 

 

                    
 

 

1. Lupka do wyszukiwania po nazwie oferty, kodzie oferty, po nazwie hotelu, kraju, kontynencie 

W przypadku braku oferty możliwość wysłania zapytania do biura o indywidualną ofertę. 

                
 

2. Wyszukiwarka: 

• Na samej górze wyszukiwarki zakładki do wyboru: oferta, wypoczynek, objazd, rejs, pielgrzymki, więcej… 

• W zakładce „więcej” rozwijana lista: przelot, transfer, ubezpieczenie, atrakcje, domy wakacyjne, 

wynajem samochodów, wycieczki, kolonie, obozy młodzieżowe, parkingi, autokary, city break, pakiety 

spa, pakiety lecznicze/sanatoria 

• W punkcie „więcej filtrów” rozwijany widok z dodatkowymi rozwijanymi filtrami: cena za osobę/za 

wszystkich, długość pobytu, ocena wg klientów, wyżywienie, typ dojazdu, standard hotelu, typ oferty, 

udogodnienia,  
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3. Sekcja środkowa: 

• Top oferty, Nowości, Polecane, Last Minute 

 
- suwak na stronie głównej do przeglądania ofert.  

 

• Prawa strona (obok sekcji środkowej) sekcja informacyjna: 
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4. Odnośniki do konkretnych ofert powyżej stopki 

 

 
 

 

5. Preferowany wygląd stopki: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strona 6 z 53 
 

6. Przykładowy widok strony głównej: 

 
 

 

7. Zakładka „Inne usługi” obok zakładki „Szyte na miarę” na górze strony, a w niej: 
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- wyjazdy grupowe: opis oferty oraz aktywny przycisk formularza zgłoszeniowego – przykład: 

 

 
 

           Formularz zgłoszeniowy na podstronie – przykład: 
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do w.w. formularz należy dodać pole wyboru - wybór przewodnika: polskojęzyczny, angielskojęzyczny. 

 

- karta podarunkowa: 
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1.2. Podróżuj bezpiecznie 
 

1. Na stronie głównej widoczny duży baner „Podróżuj bezpiecznie – aktualne zasady”.  

Przekierowanie na podstronę „Bezpieczne podróże” 

2. Podstrona „Bezpieczne podróże” podzielona na dwa części z przekierowaniem do podstron: 

a) „Aktualne zasady dla podróżujących”  

• Zbiorcze zestawienie kierunków wraz z aktualnymi zasadami wjazdu i przebywania w danym kraju  

• Tabela z rozwijanymi informacjami i przekierowaniem do ofert w danym kierunku 

• odnośniki do stron urzędowych i informacyjnych danego kierunku 

• odnośnik do strony Straży Granicznej 

• informacja o wymogu zapoznania się każdorazowo z wymogami bezpieczeństwa w podróży i w kraju, 

do którego zamierza klient wyjechać https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-

podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html 

 

 
 

b) „Nowe standardy podróżowania” 

• Zasady na lotnisku (przykład poniżej) 

 
Pozycja „Aktualności z lotnisk” przekierowuje do strony lotniska 

https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html
https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html
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• Zasady podróżowania w samolocie 

 
 

• Zasady podczas pobytu w kraju docelowym i hotelu 

 
• Zasady przed powrotem do Polski: 
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• Zasady w Unii Europejskiej (przykład poniżej) 

 
 

• Zasady poza strefą Schengen 

- Aktualne zasady wjazdu i pobytu poza strefą Schengen:  

https://www.iatatravelcentre.com/world.php 

- Wyszukiwarka lotów z wykazem aktualnych restrykcji i ograniczeń w kierunkach:  

https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions?affiliateid=lot&language=pl-PL 

- wyszukiwarka lotów Lufthansa z wykazem aktualnych ograniczeń w oferowanych kierunkach: 

https://www.lufthansa.com/de/en/longed-for-destinations-at-a-glance 

 

 

 

 

 

          

   

  

https://www.iatatravelcentre.com/world.php
https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions?affiliateid=lot&language=pl-PL
https://www.lufthansa.com/de/en/longed-for-destinations-at-a-glance
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2. Rezerwacja: etapy i funkcjonalność 
 

1. Etapy rezerwacji: po dodaniu oferty do koszyka operacje na rezerwacji powinny zajmować max 4 strony: 

 

- pierwsza karta rejestracji: 
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- druga karta rezerwacji: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strona 15 z 53 
 

 

- trzecia karta rezerwacji: 
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- Czwarta karta rezerwacji: 

   Potwierdzenie regulaminów, podlinkowanych, aby klient miał szansę się z nimi zapoznać: 

 
Uwaga.  

Rezerwacja nie może przepuścić zamawiającego do płatności, jeśli nie będą poprawnie wypełnione wszystkie 

kluczowe pola. 

Klient musi być każdorazowo odsyłany do okienka (podświetlanego), które musi być wypełnione by przejść do 

płatności. 
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Informacje dot. Rezerwacji: 

 

 
 

    - Wybór rodzaju płatności i kliknięcie „zapłać zaliczkę” 

   - Przejście do płatności zaliczki. 

 

1. Przy każdym etapie powinno być widoczne podsumowanie kosztowe wybranej oferty 

2. Możliwość dokupienia usługi dodatkowej, w naszym przypadku: ubezpieczenie od kosztów rezerwacji, wynajem 

samochodu, transfer, parking, gwarancja miejsc obok siebie w samolocie, gwarancja niezmienności ceny, test 

COVID-19 z tłumaczeniem w j. angielskim, test COVID-19 w j. polskim itp. 

3. W momencie wyboru usług dodatkowych powinny być automatycznie przeliczane koszty w bieżącym widoku 
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4. Widok podstawowych informacji o wybranej ofercie. Przykład: 

 
 

 

5. Małą czcionką na końcu procesu rezerwacji informacja o konieczności potwierdzenia rezerwacji   

6. Wymóg zaakceptowania znajomości warunków uczestnictwa, warunków ubezpieczenia,  zaakceptowania 

regulaminów i warunków imprezy i usług dodatkowych 

7. Informacja o zaliczce, jej wysokości i możliwość jej zapłacenia pomimo informacji o konieczności potwierdzenia 

przez pracownika. 

8. Potrzebna informacja dla klienta, że rezerwacja została przyjęta i prosimy oczekiwanie na kontakt ze strony 

pracownika konsorcjum 

9. Przy założeniu rezerwacji podawany jest adres email, klient powinien od razu dostać informację na maila o 

założeniu konta. Powinien dostać linka z możliwością ustawienia hasła do konta i korzystania z niego. 

10. Bezpośrednio po założeniu rezerwacji klient powinien mieć do niej dostęp w panelu klienta.  

11. Jeśli kontaktujemy się poprzez maila, wiadomości powinny być widoczne również w panelu klienta 

12. Koniecznie musi być tak, by klient wiedział dokładnie co kupuje i jakie są elementy składowe ceny. Powinien 

wiedzieć min: jaka to kabina gdy płyniemy statkiem, ile kosztuje dziecko w hotelu hotel, jaki jest koszt za 

dorosłego, wyszczególnione koszty za każdą opcję dodatkową itp. 

13. Proces rezerwacji prosty i intuicyjny.  Ograniczona ilość stron do przejścia w rezerwacji. Od razu powinno 

pojawić się pole, żeby wypełniać uczestników. 

14. Podane przy rezerwacji maile i nr telefonów po zaznaczeniu zgody na newsletter powinny automatycznie 

wpadać do bazy odbiorców newslettera 

15. Warunki uczestnictwa , jak i pozostałe dokumenty powinny otwierać się w nowym oknie przeglądarki 

16. Proces przesyłania rezerwacji powinien być widoczny dla kupującego, powinien być widoczny tekst: „Wysyłamy 

Twoją rezerwację do naszego systemu” gdy przesył się zakończy powinna się wyświetlić informacja: „Właśnie 

otrzymaliśmy Twoją rezerwację, oczekuj na kontakt z naszej strony”. 
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3. Wyszukiwarka 
 

     
• Na samej górze wyszukiwarki karty z opcjami do przechodzenia: oferta, wypoczynek, objazd, rejs, pielgrzymki, 

więcej.  

• W zakładce „więcej” rozwijana lista: przelot, transfer, ubezpieczenie, atrakcje, domy wakacyjne, wynajem 

samochodów, wycieczki, kolonie, obozy młodzieżowe, parkingi, autokary, city break, pakiety spa, pakiety 

lecznicze/sanatoria. 

• Każda karta dopasowana do opcji, np. w przypadku lotu przekierowanie do wyszukiwarki lotów. 

• Każdy filtr jako rozwijane menu z opcjami do wielokrotnego wyboru. 

• Możliwość edycji filtrów, możliwości dodawania i usuwania filtrów od backoffice 

 

Filtr „miejsce pobytu” : Proponuję aby filtr ten wyglądał w poniższy sposób:  

- Popularne kierunki 

- Kontynenty i Kraje 

- Przyciski funkcjonalne: „rozwiń rejony”, „zaznacz wszystkie”, „gotowe” 

- Zdecydowanie lista bardziej kompaktowa (mniejsza gabarytowo) 

- Powinny być dostępne do wyboru jedynie kierunki, gdzie aktualnie mamy oferty 

 
 

 

 Filtr „Termin”: 

- W wyszukiwarce nie powinno być wprowadzonych żadnych dat, użytkownik sam musi wprowadzić interesujące    

go daty 

- powinna być możliwość wyboru:  konkretnych dat, zakresu czasowego oraz całego miesiąca 

- checkbox do zaznaczenia +/- 3 dni  od wybranego zakresu dat 
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Filtr „Miejsce wyjazdu”: 

- rozwijana lista z miastami wylotu/wyjazdu 

 

Filtr „ilość osób”: 

- rozwijana lista z wyborem ilości pokoi, osób dorosłych i dzieci 

- przy wpisywaniu dziecka otwierane okno do wpisania dokładnej daty urodzin dziecka 
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w rozwijanej liście na dole wyszukiwarki: 

 

 

 

• W dodatkowych filtrach dodać filtr: „Dokumenty „(dowód osobisty, paszport) 

• Filtr „opinie”: opinie wystawione przez klientów na Trip Advisor ( jeżeli się uda załatwić taką 

funkcjonalność, jeśli nie da rady filtr do usunięcia) 
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4. Strona oferty 

 
pierwszy widok po wejściu na stronę oferty: duże zdjęcia i podsumowanie oferty, którą można jeszcze edytować 

 
 
• Na tym etapie możliwa modyfikacja oferty klikając w aktywne okienka powyżej: 

 

 
 

• Po dokonaniu korekty oferty następuje ponowna aktualizacja: 
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• Poniżej pokazują się panele informacyjne (przykładowe): 

 

 

 

 
 

• Pokazana opcja wyboru pokoju: 

 

 
 
•          Zdjęcia pokazujące wygląd pokoju z suwakiem do przeglądania zdjęć 

• Dodatkowe opcje do wyboru ( w naszym przypadku ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, wypożyczenie 

samochodu, wycieczki fakultatywne, wybór miejsca w samolocie, gwarancja niezmienności ceny, test COVID-19 z 

tłumaczeniem w j. angielskim, test COVID-19 w j. polskim itp. 
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• Podsumowanie cenowe wybranej oferty: 

 

 
• Grafika przedstawiająca sezony w ofercie (wysoki sezon/niski sezon)? 

 

 
 
• Wszelkie informacje dotyczące wybranej oferty: 

               - Informacje o locie: 
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               - Szczegóły wybranej oferty: 
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                - podana lokalizacja hotelu na mapie: 
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                 - wgrane filmy z hotelu: 

 

 
 

                - atrakcje w okolicy: 
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                   - wycieczki fakultatywne do wyboru i opłacenie przy zakupie pobytu: 

 

 

 
 

                - pogoda i ważne informacje: ( wczepiony widget pogodowy, np. z meteogroup) 

 



 

Strona 29 z 53 
 

 
 

                - Ostatnia sekcja na karcie wybranego hotelu: 
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5. Strona z listą ofert po skorzystaniu z wyszukiwarki 

 
• Opcja zmiany widoku 

 
 
• Opcja sortowania ofert 

 

• Cała strona wykorzystana na listę ofert: przy czym zdjęcie powinno zajmować zdecydowanie więcej miejsca 

niż opisy, ok. 50 % widoku oferty 

• W widoku zdjęcia dostępny suwak do przeglądania zdjęć 

 

 

• Na liście ofert widoczna cena za osobę oraz za wszystkich pasażerów: 
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6. Panel klienta 
 

1. W panelu klienta powinny znajdować się dwie zakładki: „Moje dane” oraz „Moje rezerwacje”, „Wiadomości”. 

2. Możliwość zakładania konta przez każdego użytkownika 

3. Możliwość filtrowania ofert wg rodzaju wyjazdu i daty 

4. Możliwość sortowania ofert  

 

5. Możliwość wyszukania ofert po nazwie, nr rezerwacji, po dacie 

6. Link, który przeniesie do oferty hotelu (oferta otwierana w nowej karcie) 

7. W zakładce „rezerwacje”  informacje o rozkładzie lotu, statusie płatności, limitach bagażowych oraz zamieścić 

dokumenty podróży do samodzielnego wydruku.  

8. Przy archiwalnej rezerwacji  ikonki: „szukaj ofert  w tym samym regionie”, „szukaj” 

 

 

 

9. Przykładowa zawartość panelu klienta: komplementarna informacja na temat posiadanych rezerwacji: 
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7. Strony informacyjne 

7.1. O nas 
Całość powinna być podzielona na sekcje, nie rozwijane, ale tak żeby tekst pojawił się w całości po wybraniu 

odpowiedniej sekcji 

 

7.2. Aktualności 
1. Aktualności umiejscowione w kolumnie informacyjnej z lewej strony – lista aktualizowana na bieżąco po 

wprowadzaniu kolejnego artykułu 

- na końcu odnośnik „więcej”  do wszystkich artykułów, otwierając się w nowej karcie 

2. „Aktualności” podzielone na sekcje tematyczne. Strona główna to zbiór wszystkich artykułów. Zakładki 

tematyczne to artykuły związane z nazwą zakładki 

3. Ciekawy jest  również podział artykułów na „kraje” jako rozwijana lista 
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4. Duże, zachęcające zdjęcie i tytuł artykułu na zdjęciu 

 

 

 

5. Powinny być tu artykuły informacyjne jak również zachęcające do podróży, inspiracje, itp. 

 

 

 

6. Pod spodem lub w formie zakładki lista pomysłów, co robić z dziećmi, gdy pada deszcz, gdy czekasz na lot, 

podczas transferu, itp. 
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7. Zakładka „Czy wiesz, że” i zawarte w nim poradniki: 

 

 

8. Zakładka „Smaki świata” to inspiracje potrawami w różnych zakątkach świata 

 

 

9. Przy każdym artykule możliwość udostępniania na socialmediach (udostępnij, like) 

10. Pod artykułem propozycje innych interesujących artykułów 

11. Zakładka „Aktualności” powinna otwierać się w nowej karcie przeglądarki 

12. Oczywiście w niektórych zakładkach artykuły mogą być powielone, jeśli sa zgodne z tematyką wielu 

zakładek 

 

7.3. Przewodnik 
1. Lupka z wyszukaniem kraju 

2. Lista kontynentów  skompresowana, może zrobić ją wizualnie i funkcjonalnie podobnie jak wyszukiwarkę 

ofert na stronie głównej 

3. Przy nazwach krajów flagi 
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4. Wewnątrz konkretnego kraju: 

a. - mapka  

b. - duże zdjęcie obok mapy, strona podzielona pół na pół 

c. - miniaturki zdjęć pod dużym zdjęciem 

d. - podstawowy krótki opis 

e. - wszystkie ikonki w przewodniku powinny być raczej w formie zakładek pod opisem 

5. przewodniki mają być również zakładką wewnątrz oferty 

 

 

 

7.4. Kontakt 
1. Maile zabezpieczone przed automatami ( uwierzytelnienie typu: potwierdź, że nie jesteś robotem) 

2. Formularz kontaktowy, aby bezpośrednio ze strony wysłać wiadomość do biura 

 

3. Zakładki z prawej strony karty 

4. Możliwość włączania i wyłączania zakładek 

5. kontakt- górna część strony, plus powtórzenie w stopce 
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7.5. Stopka 
1. W stopce: Kontakt, Biura Agencyjne, Druki do pobrania, Informacje praktyczne, Katalog, Kursy walut, 

Partnerzy, Rekomendacje, Rekomendacje Pielgrzymkowe, Wizy, Zniżki  

2. Zakładki, które są w stopce powinny być podzielone na jakieś sekcje ( np.: o nas:, dla klientów, usługi 

dodatkowe ). 

3. Link do strony banku PKO – do kursu walut 

4. Mapy pokazujące dojazd do naszych biur 

5. Na dole stopki: 

 

 

6. info o obsługiwaniu płatności: 

 

7. Kolejny przykład: 

 

8. Dodać na stronie profile w sieci, na przykład: 

 

oraz ikonki z odnośnikami do sklepów z aplikacją na urządzenia mobilne. 
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7.6. Biura Agencyjne 
1. Zmiana nazwy na PUNKTY SPRZEDAŻY 

2. Wyszukiwarka filtrowana po miejscowości 

 

7.7. Druki do pobrania 
 

1. Podstawowy, krótki opis 

2. Dokumenty powinny otwierać się w nowej karcie w przeglądarce 

3. Rodzaje dokumentów podzielić na sekcje, które ułatwią wyszukanie interesującego dokumentu: 

a. - ważne dokumenty (umowa, warunki uczestnictwa, standardowy formularz rezerwacyjny, wykaz 

szczepień) 

b. - warunki ubezpieczenia (z formularzami wszelakimi dotyczącymi tematyki ubezpieczeń) 

c. - gwarancje ubezpieczeniowe 

d. - polityka prywatności 

e. Instrukcje wypełnienia formularzy i wniosków wizowych 

 

7.8. Katalog 
1. Opis 

2. Katalogi powinny się otwierać do przejrzenia w przeglądarce jako katalog online, a opcja dodatkowa to 

pobranie w pdf 

3. Katalog powinien się otwierać w nowym oknie przeglądarki 

4. Powinny się tu znajdować jedynie aktualne katalogi 

5. w zakładce zostawić najnowsze katalogi. Starsze można wrzucić do zakładki  „archiwum” albo „starsze 

katalogi”, oczywiście dostępnej na stronie. 

 

7.9. Partnerzy 
1. loga przewoźników mniejsze niż obecnie 

2. przy każdym logo link do strony przewoźnika z informacjami: 

a. - warunki przewozu 

b. – bagaż 

 

7.10. Wizy 
1. zawarta informacja o pośredniczeniu w załatwianiu wiz 

2. link do strony Wizowanie, otwierane w nowej karcie 

3. automatyczna aktualizacja między stronami warunków wjazdowych i wizowych ( przy wprowadzeniu na 

jedną stronę, żeby się automatycznie aktualizowały na drugiej) 

 

7.11. Zniżki  
1. Informacja o karcie stałego klienta 
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7.12. Praca 
1. Nazwa zakładki: „KARIERA” 

2. Zakładka powinna być aktywna jedynie w przypadku, gdy znajdują się tam oferty pracy. Ewentualnie gdy 

jest pusta, powinna być informacja na przykładzie: prześlij nam swoje CV, zachowamy je w naszej bazie na 

potrzeby przyszłych rekrutacji. 

 

7.13.  Newsletter 
1. Link do newslettera  powinna znajdować się na stopce 

2. Obowiązkowo możliwość wyrejestrowania się z newslettera 

3. Rabat procentowy/kwotowy na naszą ofertę dla nowych osób rejestrujących się do newslettera 

4. Link w stopce z przekierowaniem na podstronę, gdzie klient może wybrać do jakiego newslettera chce się 

zapisać 

 

 

7.14. Chat 
1.  funkcja przekierowania wiadomości na email poza godzinami pracy biura 

2. Funkcja automatycznych odpowiedzi 

3. Powiadomienia dźwiękowe o nowej wiadomości 
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8. Panel agenta 
 

1. Wygląd Panelu Agenta wg poniższego przykładu: w miarę możliwości wszystkie zakładki w jednej linii 

 

2. Po zalogowaniu baner zachęcający do rezerwacji, polecający jakieś kierunki, wskazujący promocje, okazje . 

 

3. Zakładka „Moje Dane” - nasze dane adresowe, bankowe 

4. Zakładka „Nowa rezerwacja” umożliwia założenie rezerwacji dla klienta 

 

5. Zakładka „Moje rezerwacje” umożliwia wyświetlenie wszystkich założonych przez nas rezerwacji 
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6. Zakładka „pracownicy” - osoby z dostępem do konta 

 

 

7. Zakładka „Aktualności” – zbiór wszystkich aktualności 

 

 

8. Zakładka „Dokumenty do pobrania”  
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9. Zakładka „Oferty do wydruku” –oferty do powieszenia np. w witrynie 

 

 
 

10. Zakładka „Księgowość”  - a w niej faktury dla Agenta do akceptacji 

 

11. Zakładka „Wyjazdy grupowe” 

 

12. Zakładka „Webinary” 

 

13. Zakładka „Kontakt” 

 

14. Całość powinna być kompaktowa i funkcjonalna 

15. Wszystkie zakładki z możliwością włączania lub wyłączania w miarę potrzeb 

16. Można dodać program premiowy dla agentów. 

17. Możliwość zakładania rezerwacji przez agenta; wszystkie ważne informacje – aktualności dla agenta ( np. 

info o prowizjach ), druki do pobrania, może jakiś program lojalnościowy?, namiary do nas dedykowane dla 

agentów, rezerwacje agenta wraz z dokumentami Podróży. 

18. Komunikaty dla agentów, podobnie jak newsletter. 
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19. Lista faktur – lista, a obok znaczki P- przygotowana, Z- zaakceptowana- jasne obrazkowe pismo  

 

 

20. Takie pismo obrazkowe (ikonki) stosują również przy bieżącej obsłudze rezerwacji  
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21. wewnątrz każdej rezerwacji komplet informacji 

 

 

 

22. W Profilu agenta witrynki do pobrania, które są wysyłamy w newsletterach – do pobrania   

23. Po najechaniu na cenę pokazywane składowe i cena za dorosłego/ dziecko itd. 
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9. Panel administracyjny 
 

1. Newsletter 

• możliwość zmiany koloru czcionki, wstawianie symboli/emotikonek  

• funkcja do generowania linków tekstowych,  

 
 

• możliwość podglądu starych newsletterów  

• klient lub agent powinien móc łatwo dopisać i wypisać się z listy, bez pomocy administratora 

• możliwość dodawania  zdjęć w tekście w newsletterze 

• formatowanie tekstu bezpośrednio w formatce newslettera, bez obowiązku przeklejania tekstu z 

notatnika lub worda 

• gotowe szablony newslettera 

• wprowadzanie ofert do newslettera: więcej filtrów, aby można było maksymalnie zawęzić wyniki 

wyszukiwania oferty ( filtry: długość pobytu, kod imprezy, kierunek, rodzaj pokoju, rodzaj wyżywienia, 

po cenie, kategoria) 

• możliwość utworzenia wielu szablonów na potrzeby różnych newsletterów 

2. Słownik Pokoje – rozróżnienie kodów aktywnych i nieaktywnych, dobrze zasugerować się nazewnictwem w 

Merlinie  

3. Każda funkcja strony powinna być modyfikowana w jednym miejscu – komplementarnie  

4. Edytując lub tworząc nowy hotel przydałby się widok wybieranych rodzajów pokoi np.: 

5. Na zasadzie rozwijanej listy wielokrotnego wyboru. Po wybraniu rodzaju pokojów powinien wyświetlać się  

widok wybranych obok siebie rodzajów pokoi, np.: DBL, TRL, DB1. 

6. Rodzajów wyżywienia oraz rodzaju oferty (wypoczynek, objazd, itp.) – zasada jak wyżej. 

7. Formatka do wprowadzania oferty musi być rozbudowana o te wszystkie sekcje, które ma mieć oferta (opis, 

galeria, mapa, pogoda, itp.) i musi być opcja zaciągania grafiki, filmów, mapy z google, itp. 

8. Rozbudowane formatowanie tekstu w opcji tworzenia oferty, aby wszystkie oferty wyglądały identycznie 

9. Dodawanie zdjęć bezpośrednio do oferty, bez wprowadzania do ftp 

10. System po wgraniu zdjęcia powinien informować czy zdjęcie jest dobrej jakości i rozmiarze (Tak jak jest np. 

przy wywoływaniu zdjęć przez Internet. Jak jest kiepska jakość zdjęcia to pokazuje się żółty trójkąt z 

wykrzyknikiem) 

11. Voucher – wypisywanie zautomatyzowane, tzn. wprowadzając nr rezerwacji automatycznie uzupełniają się 

dane uczestnika  

12. Zakładka: Agenci – użytkownicy – lista biur podróży, które mają aktywne konta na naszej stronie. 

13. Kilka opcji cenników: 

• Usuwanie wybranych terminów w cenniku 

• Usuwanie całego cennika 

• Podmiana cennika bez potrzeby uprzedniego usunięcia starego 

• Możliwość pobrania cennika na komputer 

14. Odgórnie ustalone szablony danych klienta i agenta 
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9.1. Panel administracyjny/rejestr sprzedaży 

1. Zakładka informująca o zbliżającym się terminie płatności (lub dopłaty) klienta  

2. Zakładka informująca o zbliżającym się terminie wylotu np. w ciągu 48 h (celem przekazania dokumentów 

podróży, poinformowania o godzinach wylotu ). – termin powinien być konfigurowalny 

3. Alerty o wpłacie zaliczki, zbliżających się terminach płatności, imprezy i innych na email oraz poprzez sms do 

klienta, managera i księgowości 

4. W Każdej imprezie formatka do wprowadzenia danych klienta, agenta oraz managera 

5. Uproszczony formularz zakładania rezerwacji  dla klienta 

6. Możliwością filtrowania wyników po powyższych kryteriach i dodatkowo po rodzaju biura 

7. Lista edytujących - Każdy aktywny pracownik powinien mieć możliwość edycji 

8. Niezbędny jest dostęp do historii zmian w rezerwacji 

9. Możliwość ustawienia widoku jedynie aktywnych pracowników 

10. Możliwość generowania umowy dla klienta prosto z systemu, po wypełnieniu danych  

11. Możliwość wysłania do klienta  umowy na mail wraz z warunkami uczestnictwa i ubezpieczenia z poziomu 

rejestru.  

12. Nazwa imprezy na umowie:   

Duże pole do wpisywania nazwy lub możliwość powiększania widoku pola, aby cały wpis był widoczny.  

 

13. Możliwość widoku pod jedną imprezą kilku rezerwacji z MerlinX od tego samego Agenta, na tę samą wycieczkę 

( jedna impreza, pod spodem widok listy klientów do tej imprezy) 

14. Pod jedną imprezą, podpięte wszystkie rezerwacje w tej imprezie i obowiązkowo widok sprzedawcy i 

menagera, który obsługuje konkretną rezerwację 

15. Wyszukiwanie imprez po kodzie 

16. W umowie generowanej  z rejestru częścią składową powinna być impreza oraz możliwość dodania wszelkich 

dostępnych usług dodatkowych 

17. Funkcja notatnika do umowy, nie widoczna dla klienta, nie drukowana na umowie 

18. Potwierdzenie sprzedaży: ujednolicenie systemu zaliczek. Może na takiej samej zasadzie jak to jest w Merlinie 

19. Zmiana nazwy na potwierdzeniu sprzedaży na podmioty ze słownika 

20. Wklejenie całego rozkładu lotów potwierdzonej rezerwacji lotniczej dotyczącej oferty plus generowanie go w 

potwierdzeniu sprzedaży.  

21. Rezerwacje z WEB:  W nazwie generowana nazwa imprezy + nazwisko Klienta 

22. Tabele do wpisu danych: oddzielnie dane osobowe, oddzielnie dane paszportowe itd.  

23. Do umowy musi się zaciągać adres mailowy i numer telefonu Klienta oraz PESEL  

24. Na umowie zamieszczanie rozkładu lotów, wpis terminów i kwot wpłat. Dodać numer konta do wpłat.     

25. Wyszukiwanie Klientów/rezerwacji - wpisując nazwisko lub nr rezerwacji  

26. W rezerwacji dodać miejsce, gdzie wybierałoby się dział, do którego jest przypisana rezerwacja  

27. Możliwość dodawania faktury i dzielenia kosztów na kilka/ kilkanaście imprez (chodzi np. o wycieczkę mozaiki 

gdy mamy kilkanaście rezerwacji a jedną fakturę kosztową) 

28. Możliwość robienia automatycznych raportów dziennych (czyli system wysyła email z informacjami jakie 

imprezy zostały dziś wprowadzenie wraz z informacją o kierunku, ilości osób, terminie) 

29. Możliwość robienia raportów miesięcznych i z wyznaczonego przez siebie okresu  

30. Miejsce na wprowadzenia dat i kwot dopłat- wysyłanie emaila z przypomnieniem do klienta/ agenta, ale 

również menadżera 
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31. dodawanie uczestników- możliwość kopiowania danych dot adresów, jeśli wprowadza się małżeństwo 

mieszkające razem 

32. możliwość dodania za jednym zamachem 2-3 osób z listy (lub więcej) , do imprezy na zasadzie rozwijanej listy a 

w przypadku grupowych wyjazdów możliwość zaciągania z excel poprzez csv listy uczestników 

33. możliwość edycji danych agentów/ partnerów- zmiany danych jak adres tak, żeby nie wymieniało we wszystkich 

wystawionych dokumentach. Chodzi o uniknięcie sytuacji, że dodajemy „kolejne” wakacje z kropką w nazwie bo 

oni 3 raz zmieniają adres a system nie da ich wprowadzić na nowo bo nip już istnieje w bazie 

34. rezerwacje z merlina automatycznie widoczne w naszym systemie, tak jak ze strony internetowej  

35. możliwość bieżącej edycji wszystkich pól i formularzy w rejestrze 

36. Cena w walucie -  wprowadzenie możliwości dodawania więcej niż 1 pozycji, np. gdy cena była by zarówno w 

USD i EUR. 

37. W założonej imprezie Koszty świadczeń możliwe do rozbicia na poszczególne elementy  i  podział osobno na 

koszty:  świadczeń hotelowych, prowizji, TFG + TFP, usług dodatkowych 

38. W założonej imprezie Inne koszty:  np. koszty parkingu, czy koszty pilota/przewodnika. 

39. Możliwość podsumowywania łącznie sprzedaży i kosztów za dany kierunek/wylot np. 1-8.02.21 oraz całego 

miesiąca. Teraz jest tylko ogólnie zysk wg kierunku. Osobno suma kosztów dla świadczeń, biletów, prowizji, 

TFP+TFG, innych kosztów. 

40. Obroty agentów w Raportach – Wprowadzenie zakresu lat do wyboru. 

41. Wykluczenie możliwości wielokrotnego dodawania  tego samego kontrahenta. 

42. Automatyczne zaciąganie kursu walut z NBP ( średni Kurs walut) z dnia poprzedzającego FA 

43. Podane nr kont w walutach PLN, EUR, USD 

44. Wprowadzenie danych osobowych Klientów: w jednym oknie dodać wszystkich uczestników bez 

każdorazowego zapisu przed dodaniem kolejnego 

45. Generowanie listy sprzedanych imprez z danego dnia i automatycznie wysyłane mailem do przełożonych 

46. Konto klienta z historią klienta 

47. możliwość wyszukiwania poprzez: 

47.1. - Imię Nazwisko 

47.2. - Numer rezerwacji 

47.3. - Numer imprezy 

48. Wprowadzenia kilku kategorii wiekowych, tak by na stronie pokazywała się cena nie tylko za jedno dziecko w 

kategorii od 4 do 11 lat ale również i pozostałe kategorie wiekowe 

9.2. Panel administracyjny/rejestr sprzedaży Konsorcjum 

Jeśli będzie techniczna możliwość, to byłoby dobrze by obydwa powyższe rejestry były połączone, natomiast byłoby 

dobrze by żeby pozostała możliwość wyboru wystawiania dokumentów wybraną firmę. 

10. Moderator strony 
1. Nazwy zakładek, które sugerują zawartość 

2. Na głównej stronie powinna być lupka w której będzie można wyszukać interesujące nas zagadnienie, ale wg 

słowa a nie dokładnej nazwy. Wyszukiwarka ma oddawać wszystkie wyniki z tym słowem. 

3. Jedna funkcjonalność do utworzenia i modyfikacji w jednym miejscu 

4. Moderator strony jak i panel administracyjny powinny być na jednej stronie.  

5. Zrobić to można na przykładzie zakładek, tzn. po zalogowaniu pierwszy widok to dwie zakładki „MODERATOR” i 

PANEL ADMINISTRACYJNY”. 

6. Moduły udogodnień które można by było wykorzystać przy ofertach 

7. Baza Klientów z możliwością filtrowania 

8. Lista wideo szkoleń -  Można wykorzystać na webinary i szkolenia 
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11. Usługi dodatkowe 
1. Wytworzone w ramach zamówienia oprogramowanie musi pozwolić na obsługę i sprzedaż usług 

komplementarnych, w tym min. obsługę: 

1.1. ubezpieczenia: 

1.1.1. samochodu,  

1.1.2. domu,  

1.1.3. zdrowia, 

1.2. zakupu biletów na imprezy kulturalne 

1.3. turystyki przyjazdowej, w tym: 

1.3.1. turystki medycznej, 

1.3.2. ruchu pielgrzymkowego 

1.3.3. bussinesowej 

1.4. medycyny podróży 

1.5. sprzedaży walizek 

2. Obsługa i sprzedaż usług komplementarnych wymienionych w punkcie 1 może być zrealizowana za pomocą 

modułu obsługującego umowy afiliacyjne. 

3. Podczas użytkowania oprogramowania, po wybraniu przez użytkownika odpowiedniej usługi, dla każdej z 

usług wymienionych w punkcie 1 powinny się generować linki afiliacyjne, odnoszące się do oferowanych 

produktów lub usług.  

4. Gdy klient po kliknięciu w podany link (adres URL) dokona zakupu, system musi otrzymać informację o 

wysokości prowizji od wykonanej transakcji. 

 

12. Aplikacja mobilna 
1. Aplikacja mobilna na różne systemy: android, ios. 

2. Strona musi być responsywna, tzn. dopasowywać się do urządzenia w którym jest oglądana. 

3. W stopce na dole strony w aplikacji mobilnej umieścić odnośniki do sklepów z aplikacjami 

 

13. Uwagi ogólne 
1.   Kolorystyka strony www: 

      - tło białe 

     - ramki, linia pod menu górnym, stopka: stonowane kolory (beż, szarość, ecru, błękit) 

      - czcionka, czarna, grafit, ciemny granat 

      - rodzaj czcionki: Arial, Calibri (Tekst podstawowy) – żadnych ozdobnych, wymagane polskie znaki 

2. Proporcje zdjęć: 3x2. Widok poziomy 

3. Wielkość zdjęć, rozdzielczość zdjęć w px  

4. Baza ofert musi mieć funkcjonalność łatwego eksportu oferty do MerlinX. 

5. Oferty powinny otwierać się w nowym oknie 

6. Wyszukiwanie po nazwie obiektu/ kodzie wycieczki 

7. Po wprowadzeniu zakresów dat, cen, rodzajów pokoi i wyżywienia system sam przelicza cenę za pobyt 

8. Oferty dodatkowo oznaczane „potykaczem”: Promocja, Top Oferta, Last minute, Hot Oferta 

9. Automatyczne raporty ze strony: sprzedaż, dodane oferty, kończące się oferty 

10. Po wyborze imprezy dostępna opcja ”wyślij zapytanie o rozkład lotów do oferty” i wtedy schodzi do nas 

pytanie o połączenie lotnicze do konkretnego kierunku i terminu 

11. Koszyk wysyłający maila z przypomnieniem o niedokończonych zakupach 

12. Linki do ofert, które podczas modyfikacji oferty nie ulegają zmianie 
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13. Tzw. Przyjazne linki, które dają się pozycjonować 

14. Możliwości publikacji oferty na socialmediach bezpośrednio ze strony, przez pracowników , za pomocą 

przycisku „Udostępnij” 

15. Opcja „udostępnij” przez klienta na stronie z ofertą 

16. Na końcu oferty odnośnik: Chcesz wiedzieć więcej o wybranym kierunku? Kliknij tutaj. 

17. Sortowanie ofert wg kilku kryteriów: termin cena, popularność, ocena 

18. Możliwość przeglądania zdjęć z poziomu wyników przeglądarki 

19. Katalogi online  

20. Blog Konsorcjum i odnośnik na stronie głównej (na subdomenie) 

21. Zniżka procentowa lub kwotowa na pierwszy zakup po zapisaniu się do newslettera 

22. Kompletne informacje do pokoi i zdjęcia oraz możliwe zmiany i dopłaty do pokoi 

23. Przy zakupie oferty możliwość wyboru usług dodatkowych i kosztów rezygnacji: miejsce w samolocie, 

parking przy lotnisku, wynajem samochodu, wycieczki fakultatywne, itp. 

24. Przy finalizacji umowy zamieścić ważne akceptacje: 

25.  

 

 

26. Rejestr ofert przeglądanych przez klientów, ilość wejść w daną ofertę, czas spędzony na przeglądaniu 

poszczególnych ofert 

27. Na liście ofert oraz we wnętrzu oferty wyświetlające się aktywne banery typu: „ten hotel obecnie 

oglądają 2 osoby”, „2 ostatnie pokoje w tej cenie”, ostatnio zarezerwowany dzisiaj o 9:00”, itp. 

28. Lista agentów: łatwa do przeszukiwania -> różne filtry – nazwa, ulica, kod, miasto, itp. 

29. Chat z powiadamianiem dźwiękowym oraz mailowym 

30. Duże zdjęcia o maksymalnej zalecanej rozdzielczości dla przeglądarek internetowych 

31. Wewnątrz oferty duże zdjęcie wyświetlane, małe miniaturki zdjęć pod zdjęciem wyświetlanym 

32. Na stronie głównej w stopce mapa z dojazdem do naszych biur 

33. „Serduszko” przy ofertach, aby dodać ofertę do ulubionych 

34. Oceny hotelu: ocena lokalna oraz ocena wg nas 

35. Blog  

36. Zakładka „O nas”:  

- o firmie 

- dla mediów 

- kontakt 

- salony sprzedaży 

37. Zakładka/link w panelu bocznym „wakacje z dzieckiem”  

( krótki tekst i lista ofert dla wyjazdów rodzinnych) 

38. Żeby ofertę dodać do ulubionych trzeba się zalogować/zarejestrować 

39. Oferta na białym tle, czysta i przejrzysta 

40. Możliwość założenia konta użytkownika przez każdego odwiedzającego stronę 

41. Możliwość wysyłania zbiorczo informacji do użytkowników z aktywnymi kontami o promocjach, zniżkach, 

premierach, ostatnich miejscach i terminach. W Panelu Użytkownika np. pozycja: 

„Chcesz wiedzieć pierwszy o nowych ofertach, zniżkach i promocjach?  

Wybierz interesujący Cię kierunek, my zrobimy resztę”  
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42. Dane paszportu podać najpóźniej na 10 dni przed terminem wyjazdu. 

43. Strona zsynchronizowana z fanpage na FB 

44. Mapa serwisu w stopce 

45. W stopce odnośniki do: 

            - polityka prywatności 

            - ochrona danych osobowych 

            - Regulamin 

 - Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich. 

46. Na Liście ofert dany hotel powinien pokazać się 1 raz, po wejściu  w niego powinny być widoczne możliwe 

inne konfiguracje do wyboru, np. termin, rodzaj pokoju, rodzaj wyżywienia  

47. Przy podsumowaniu rezerwacji zaliczka procentowo lub kwotowo, przy czym możliwa ręczna modyfikacja 

wartości zaliczki przez pracownika biura także po zamieszczeniu oferty na stronie. 

48. Możliwość aktualizacji w czasie rzeczywistym cen przelotu oraz hotelu 

49. Przy podsumowaniu „okienko” umożliwiające wpisanie kodu rabatowego, kodu z karty podarunkowej i 

automatyczne przeliczenie ceny po rabacie 

50. Przy ofertach tzw. Potykacze, np. promocja, tylko u nas, lato 2021, city break, last minute, wyprzedaż. 

51. Przypominacz np. jak poniżej: 

 

 
 

52. Gdy oferta zakupiona poza stroną macierzystą, możliwość logowania klienta do swojej rezerwacji po nr 

rezerwacji (klient powinien mieć wszystkie dane swojej rezerwacji począwszy od hotelu, terminu do 

godziny wylotu, terminów płatności) 

53. Dostęp do rezerwacji założonej poza stroną z poziomu strony (Integracja z rezerwacjami w merlinie) 
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54. Zablokowany górny pasek z danymi kontaktowymi i logowaniem, aby przy scroolowaniu był cały czas 

widoczny 

55. Strona powinna być uporządkowana, robić wrażenie portalu turystycznego, ale z wydzieloną częścią do 

sprzedaży 

56. Ponieważ każdy klient, który zakłada rezerwację ma automatycznie zakładane konto na stronie i musi 

podać wiele swoich danych, niezbędny jest certyfikat SSL dla strony (bezpieczeństwo danych). 

57. Uproszczony proces rezerwacji do minimum, przekierowanie do płatności zaliczki, mała informacja na 

końcu procesu rezerwacji, że oferta wymaga potwierdzenia od konsultanta 

58. Możliwość zgłoszenia uwag do strony, np.: 

 
59. „Ustaw alert” podróżuj taniej, przykład  

 

60. Powinny być dostępne raporty i analizy z informacjami co ludzie szukają, co zapisują w alertach. 

61. Możliwości pełnego formatowania czcionki 

62. Możliwość dodawania wielu zdjęć wewnątrz tekstu 

63. Możliwość tworzenia przyjaznych linków 

64. Funkcja „udostępnij” na każdej podstronie, przy każdym artykule 

65. Zwarty, interesujący tekst, nie za długi 

66. Na stronie artykułu możliwość podpięcia ofert pasujących do zawartości artykułu 

67. Jednolite szablony mailowe 

68. Jednolite zasady tworzenia dokumentów pdf do publikowania na stronie 

69. Parametr, który będzie określał kolejność wyświetlania zdjęć w miniaturkach , w ofercie, itp: nazwa 

 


