Obecné
•
v textech jsou často poznámky, které se nás asi netýkají (u obrázků - dvojítá mezera,
odstranit) nebo tam jsou otázky (Obrázek nebo vyhodit, z wireframe není jasné), kdo a kdy
doupřesní tyto věci? Je to vidět např. v souboru EON_Onas-EON_Investori.doc
Úvodní odstavec textu (červený pod nadpisem)
•
v sekci E.on v ČR a ve světě na text přímo navazuje další text. V sekci ekologie a
ombudsman je ale pod červeným odstavcem dělící čára.
•
má se pod textem čára vykreslovat nebo ne? Za jakých podmínek? Bylo by vhodné to
sjednotit.
O nás/EON v ČR
•
u osob Jednatelů není uvedena pozice, má se zobrazovat pouze jméno? U Dozorčí rady a
představenstva je uvedeno, kdo je členem, předsedou apod. Má se toto vypisovat jako
pozice? V takovém případě bude nutné mít jednu a tu samou osobu v systému několikrát s
jinou pozicí (např. Michael Fehn je jednou předseda a jednou místopředseda)
O nás/Pro investory
•
grafiku pro lightboxy (diagramy) nemáme k dispozici (pouze tu ve wireframe), kdy nám
bude dodána
•
lightbox se má zobrazovat nad diagramem jako to je we wireframe nebo má být zarovnán na
střed stránky, jako ostatní lightboxy?
•
má být stránka klikatelná i s otevřeným lightboxem? (většinou lightbox stránku překrývá a
neumožňuje kliknout na jiný prvek na stránce)
O nás/Společenská odpovědnost:
•
co má představovat odkaz Remit ve wireframe? Na starých stránkách se jedná o odkaz
vedoucí na prázdnou stránku

•

chybí dokument pro Zodpovědné vedení, platí texty ve wireframe?

O nás/Společenská odpovědnost/Zpravodaj:
•
řazení zpráv - skutečně mají být řazeny nadcházející zprávy vzestupně a pod nimi proběhlé
akce sestupně (viz obr. Na další stránce)?

•
•

jak má vypadat vzhled sekce? Je možné použít formát, který je u tiskových zpráv?
ve wireframu je pod článkem link na více nebo na méně informací. Znamená to, že
kliknutím na link nedojde k přesměrování na stránku s detailem zprávy, ale text zprávy se
rozbalí na stránce?

O nás/Společenská odpovědnost/Certifikáty:
•
v dokumentu s textem je několikrát poznámka, že z textu je třeba udělat nadpis. Má být
nadpis v takovém případě na stejné úrovni, jako ostatní nadpisy na stránce? Nebo se jedná o
podnadpis?
•
Př:
Faktické přínosy zavedení mezinárodně uznávaných norem
(z tohohle udělat nadpis)
Řízení systému HSMS (tj. BOZP) ve společnostech skupiny E.ON Czech Holding
(z tohohle udělat nadpis)

O nás/Společenská odpovědnost/Ekologie:
•
tlačítko Více o našich projektech vede na stránku Naše projekty ve stejné sekci?

Kariera
•
k této sekci chybí texty
•
dlaždice Nejčastější dotazy bude obsahovat jen několik dotazů zobrazených po kliknutí na
dlaždici pod ní? Nebo povede i na jinou stránku?
•
dlaždice Energetický poradce má vést na externí web (na který se odkazuje wireframe)?
•
v části pro studenty má být text skutečně pouze do půlky stránky a druhou polovinu má
zabírat Facebook widget? Nebo má být stránka opět členěná na třetiny, jako je to u většiny
ostatních stránek?

