СПЕЦИФИКАЦИЯ
INFINITY TRAVEL
ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Сайтът трябва да функционира на български език и английски език.
2. Административния панел на страницата трябва да бъде на български език.
3. Страницата трябва да работи под следните браузъри: IE11, Chrome 20+, Firefox
10+, Opera 10+
4. За всички интерактивни карти в сайта ще бъдат използвани Google Maps като
редакцията им ще се извършва през интерфейса на Google Maps с всички
възможности и ограничения за безплатно ползване на картите.
5. Wireframe на сайта  http://t6yq3x.axshare.com/.
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА УЕБ САЙТА
ХЕДЪР
В хедъра на сайта да бъдат разположени следните елементи:
1. Център  Лого  при клик на логото винаги се отваря начална страница
2. Ляво  главно меню на сайта  съдържа връзки към всички секции на сайта, а
именно:
НАЧАЛО
ДЕСТИНАЦИИ
ПЪТУВАНИЯ И ПОЧИВКИ
СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ
БЛОГ
КОНТАКТИ
3. Дясно
a. Поле “Търсене”  търси в цялото съдържание на сайта, като показва
намерените резултати в списъчен вид на нова страница
b. падащо меню за избор на език  български или английски
c. телефон за контакт с агенцията
d. имейл за контакт с агенцията
ФУТЪР
Във футъра на сайта са разположени следните полета:
1. Меню, повтарящо главното меню на сайта с връзки към всички секции
2. Поле с възможност за абонамент за бюлетин
3. Информация за контакт с агенцията
4. Бутони с връзки към профили/страници на агенцията в социалните мрежи

НАЧАЛНА СТРАНИЦА
Началната страница (ithomepage.jpg) съдържа следните полета със специфични
функционалности:
1. Слайдър  възможност за управление на визиите през административния панел
на сайта
2. Слоган “Пътувай. Изживей. Разкажи”  кодиран, без възможност за редакция от
административния панел на сайта
3. Поле “Специални оферти”
a. Заглавие “Специални оферти” и рекламен текст  кодирани, без
възможност за редакция от административния панел на сайта
b. Бутон “виж всички”  отваря страница “Специални оферти”
(specialoffers.jpg)
c. Тъмбнейли на 4 найнови оферти, публикувани в Секция “Специални
оферти” по ред на въвеждане от найновата към постари. Полето се
обновява автоматично при публикуване на нова оферта, маркирана като
“специална”. Водният знак, с който се отбелязват офертите като
специални също се добавя автоматично след маркиране на офертата
като “специална” в административния панел на сайта.
4. Поле “Пътувания и почивки”
a. Заглавие “Пътувания и почивки” и рекламен текст  кодирани, без
възможност за редакция от административния панел на сайта
b. Бутон “виж всички”  отваря страница “Пътувания и почивки”
(ittravel&rest.jpg)
c. Икони, които изобразяват 10те типа хотели  курортни комплекси,
луксозни хотели, хотели на плажа, хотели в планината, семейни хотели,
спа хотели, сафари лоджове, круизи, хоби, спорт. При клик на която и да е
от иконите се отваря страница тип ittravel&restfilter.jpg като активен е
съответният тип хотел
5. Поле “Дестинации”  кодирано, без възможност за редакция от
административния панел на сайта. При клик на бутона “Виж повече” се отваря
страница “Дестинации” (itdestinations.jpg)
СТРАНИЦА “ДЕСТИНАЦИИ”
1. Съдържание на страница “Дестинации” (itdestinations.jpg)
a. стилизирана интерактивна карта, върху която с графичен знак са
отбелязани основните туристически региони, въведени в сайта. При клик
върху и около графичен знак, обозначаващ регион, се отваря страница
“Регион” (itregion.jpg)
b. списък в табличен вид с всички Държави към тези туристически региони
c. поле със заглавие “Дестинации” и рекламен текст
d. поле с информация за контакт и форма за обратна връзка
2. В сайта ще бъдат предварително въведени следните туристически региони:
a. Северна Америка

b. Кариби
c. Южна Америка
d. Европа
e. Африка и Близък изток
f. Азия и Индийски океан
g. Тих океан и Австралия
3. Регионите са предварително дефинирани в административния панел на сайта и
са съобразени в дизайна на страница “Дестинации”. Въвеждането на нов регион
в бъдеще ще бъде възможно след корекция в дизайна, кода и административния
панел на сайта.
4. В таблицата за всеки регион ще могат да бъдат въвеждани нови държави през
административния панел на сайта. Броят на държавите във всеки регион трябва
да бъде съобразен с дължината на всяка колона, ограничена от фоновите
снимки, зададени в дизайна. В случай, че се наложи въвеждане на подълъг
списък с държави за някой от регионите, дизайнът трябва да бъде коригиран по
програмен път.
5. При клик върху името на региона в таблицата се отваря страница тип itregion.jpg
за съответния регион
6. При клик върху името на която и да е държава в таблицата се отваря страница
тип itcountry.jpg
7. Поле със заглавие “Дестинации” и рекламен текст  кодирани, без възможност за
редакция от административния панел на сайта. Бутонът “свържете се с нас”
отваря без презареждане на страницата поле с информация за контакт и форма
за обратна връзка (itdestinationsexpanded.jpg).
8. Поле с информация за контакт  кодирано, без възможност за редакция от
административния панел на сайта
9. Поле с форма за обратна връзка  съдържа следните задължителни полета за
попълване тип свободен текст: име, email, телефон, съобщение. След
попълване на всички полета и клик на бутона “изпрати” от сайта автоматично се
изпраща имейл със съдържанието на всички полета до администратор на сайта
на посочен от клиента имейл адрес.
10. При повторен клик върху ботона “свържете се с нас” полето с информация за
контакт и форма за обратна връзка се затваря без презареждане на страницата.
СТРАНИЦА ТИП “РЕГИОН”
1. Страница “Регион” (itregion.jpg) се отваря при клик на съответния графичен знак,
с който е обозначен съответния регион върху районираната карта на страница
“Дестинации” или при клик върху името на региона в таблицата под нея.
2. В административния панел на сайта ще могат да бъдат въведени следните
атрибути за всеки регион:
a. име на региона  предефинирано

3.

4.
5.
6.

b. описание на региона в свободен текст и възможност за вмъкване на
снимки, което да бъде показано в таб “За региона” в публичната част на
страницата  itregion.jpg
c. галерия  възможност за качване на снимки, които да бъдат показани в
таб “галерия” в публичната част на сайта. Разглеждането на снимките в
галерията става чрез бутони ляво/дясно (itregiongallery.jpg)
d. карта  възможност за ембедване на предварително създадена
посредством интерфейса на Google Maps карта за съответния регион, в
която са показани всички държави от този регион, в които има актуални
оферти (itregionmap.jpg).
Дясно навигационно поле  списък с всички държави от този регион, в които
агенцията предлага актуални оферти. При клик на която и да е държава от този
списък се отваря страница тип itcountry.jpg с описание на съответната държава.
Филтър за селектирано търсене по следните критерии: държава, град, тип хотел,
екстри
Заглавие “Избрахме за вас” и рекламен текст  кодирани, без възможност за
редакция от административния панел на сайта
Поле с оферти:
a. по подразбиране при първоначално отваряне на тази страница ще бъдат
показани 8 оферти, подредени по дата на публикуване от понови към
постари с предимство на офертите, обозначени като “специални”,
прикачени към този регион
b. при скролиране надолу в сайта със сегментиран безкраен скрол, указан
със знак “зарежда се”, ще бъдат показани и останалите оферти,
прикачени към този регион
c. при клик върху заглавието и/или снимката на офертата в нов таб на
браузъра ще се отваря страница с описание на съответната оферта
(ithotel.jpg).

СТРАНИЦА ТИП “ДЪРЖАВА”
1. Страница “Държава” (country.jpg) се отваря при клик на който и да от линковете в
таблицата на страница “Дестинации” или при клик на който и да е линк в дясното
навигационно поле в страница “Регион”.
2. В административния панел на сайта ще могат да бъдат въведени следните
атрибути за всяка държава:
a. име на държавата
b. описание на държавата в свободен текст и възможност за вмъкване на
снимки, което да бъде показано в таб “За държавата” в публичната част
на страницата  itcountry.jpg
c. галерия  възможност за качване на снимки, които да бъдат показани в
таб “галерия” в публичната част на сайта. Разглеждането на снимките в
галерията става чрез бутони ляво/дясно (itcountrygallery.jpg)

3.

4.
5.
6.

d. галерия със забележителности (itcountrysights.jpg)  възможност за
качване на снимки с кратко описание към всяка снимка, които да бъдат
показани в таб “забележетелности” в публичната част на сайта.
Разглеждането на снимките в галерията става чрез бутони ляво/дясно.
e. карта  възможност за ембедване на предварително създадена
посредством интерфейса на Google Maps карта за съответната държава,
в която са показани всички хотели, за които има актуални оферти
(itcountrymap.jpg).
f. блог  възможност за показване на статия от блога, касаеща тази дтржава
(itcountryblog.jpg)
Дясно навигационно поле  списък с всички държави от същия регион, в които
агенцията предлага актуални оферти. При клик на която и да е държава от този
списък се отваря страница тип itcountry.jpg с описание на съответната държава.
Филтър за селектирано търсене по следните критерии: град, тип хотел, екстри
Заглавие “Избрахме за вас” и рекламен текст  кодирани, без възможност за
редакция от административния панел на сайта
Поле с оферти:
a. по подразбиране при първоначално отваряне на тази страница ще бъдат
показани 8 оферти, подредени по дата на публикуване от понови към
постари с предимство на офертите, обозначени като “специални”,
прикачени към тази държава
b. при скролиране надолу в сайта със сегментиран безкраен скрол, указан
със знак “зарежда се”, ще бъдат показани и останалите оферти,
прикачени към този регион
c. при клик върху заглавието и/или снимката на офертата в нов таб на
браузъра ще се отваря страница с описание на съответната оферта
(ithotel.jpg).

СТРАНИЦА “ПЪТУВАНИЯ И ПОЧИВКИ”
1. Страница “Пътувания и почивки” (ittravel&rest.jpg) се отваря при клик на линка
Пътувания и почивки в главното меню на сайта или при клик на бутона “виж
всички” в поле Пътувания и почивки на началната страница.
2. Заглавието на страницата “Пътувания и почивки” и рекламният текст са кодирани
без възможност за редакция през административния панел на сайта
3. Фонът на страницата (снимка) е кодиран, без възможност за редакция през
административния панел на сайта
4. Иконите за десетте типа хотели са предефинирани, без възможност за редакция
през административния панел на сайта
5. Всякакви редакции в изгледа на тази страница ще бъдат възможни след промени
на дизайна и кода й.
6. При клик на която и да е от десетте икони, изобразяващи отделните типове
хотели, въведени в сайта, се отваря страница тип “Пътувания и почивки 
филтър” (ittravel&restfilter.jpg)

СТРАНИЦА “ПЪТУВАНИЯ И ПОЧИВКИ  ФИЛТЪР”
1. Страница “Пътувания и почивки  филтър” (ittravel&restfilter.jpg) се отваря при
клик на която и да е от иконите, изобразяващи десетте типа хотели, въведени в
сайта в страница “Пътувания и Почивки” или същите в поле “Пътувания и
почивки” на началната страница като в хоризонталното навигационно поле ще
бъде селектирана (в синьо) съответната икона.
2. Хоризонтално навигационно поле  съдържа линкове и икони към всяка отделна
страница за тип хотел, които се отварят с презареждане
3. Филтър за селектирано търсене по следните критерии: регион, държава, град,
екстри
4. Заглавие “Избрахме за вас” и рекламен текст  кодирани, без възможност за
редакция от административния панел на сайта
5. Поле с оферти:
a. по подразбиране при първоначално отваряне на тази страница ще бъдат
показани 12 оферти, подредени по дата на публикуване от понови към
постари с предимство на офертите, обозначени като “специални”,
прикачени към този тип хотел
b. при скролиране надолу в сайта със сегментиран безкраен скрол, указан
със знак “зарежда се”, ще бъдат показани и останалите оферти,
прикачени към този тип хотел
c. при клик върху заглавието и/или снимката на офертата в нов таб на
браузъра ще се отваря страница с описание на съответната оферта
(ithotel.jpg).
СТРАНИЦА ТИП “ХОТЕЛ”
1. Страница тип “Хотел”  ithotel.jpg  се отваря при клик върху тъмбнейл на която и
да е от страниците, където са показани ленти с оферти
2. При добавяне на нов хотел в административния панел на сайта ще могат да
бъдат въвеждани следните атрибути:
a. име на хотела
b. кратко описание (показва се в дясното поле в публичната част на
страницата)
c. цена от  полето е опционално. Ако няма въведена цена за съответния
хотел полето “цена от” в дясното поле в публичната част на страницата
остава празно
d. знак “изпитано от нас”  поставя се ръчно като вмъкната картинка в полето
за кратко описание на хотела
e. галерия снимки
f. възможност за ембедване на карта от Google Maps с обозначено
местоположението на хотела

g. пълно описание на хотела  показва се в полето под галерията и картата в
публичната част на страницата. Това поле не е с фиксирана височина, тя
зависи от обема на текста
h. екстри  за всеки хотел се въвеждат екстри по избор измежду
предварително дефинираните:
i.
стая с балкон
ii.
WiFi в стаята
iii.
подходящ за деца
iv.
Детски кът
v.
фитнес
vi.
тенис корт
vii.
външен басен
viii.
вътрешен басейн
ix.
басейн с минерална вода
x.
аквапарк
xi.
спа център
xii.
all inclusive
xiii.
паркинг
xiv.
консиерж
xv.
конферентна зала
xvi.
домашни любимци
xvii.
инфо бюро
xviii.
сейф
i. полето Екстри в дясно не е с фиксирана височина, тя зависи от броя на
екстрите, въведени за съответния хотел
j. Всеки хотел ще може да бъде прикачен към съответстващите му регион
(един), държава (една) и тип хотел (един) и по този критерий да участва
във филтрите на специфичните страници в сайта
k. типовете хотели са предварително дефинирани както следва:
i.
Курортни комплекси
ii.
Луксозни хотели
iii.
Хотели на плажа
iv.
Хотели в планината
v.
Семейни хотели
vi.
Спа хотели
vii.
Сафари лоджове
viii.
Круизи
ix.
Хоби
x.
Спорт
l. Всеки хотел ще може да бъде прикачен към град и по този критерий да
участва във филтрите на специфичните страници в сайта
m. в публичната част на страницата в дясното поле регионът, държавата и
типът хотел ще бъдат линкове към страниците на съответните регион,
държава и тип хотел. “Град” не е линк.

n. поле “Повече за офертата”  напълно аналогично на полето Свържи се с
нас на страница itdestinations и itdestinationsexpanded
o. всеки хотел ще може да бъде маркиран като “специална оферта” като в
публичната част знакът “специална оферта” (логото в бял кръг) ще се
показва автоматично и хотелът автоматично ще се показва в секция
“Специални оферти”
СТРАНИЦА “СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ”
Страница Специални оферти (itspecialoffers.jpg) се отваря при клик на линка
Специални оферти в главното меню на сайта. В нея са показани само хотели,
маркирани като “специална оферта”.

СЕКЦИЯ “БЛОГ”
Страница Блог (itblog.jpg) се отваря при клик на линка Блог в главното меню на сайта.
1. Статиите в блога ще бъдат разделени в следните рубрики, показани в лявото
навигационно поле на страницата:
a. Интересно
b. Необходимо
c. Фото разкази
d. Идеи
e. Найновото
f. Интервюта
g. Традиции
h. Изкушения
2. При първоначално отваряне на страница Блог в дясното поле ще бъдат показани
всички статии по дата на въвеждане от найновата към постарите. При избор на
която и да е конкретна рубрика от лявото навигационно меню ще се отваря
страница тип Блог, в която ще са показани само статии от съответната рубрика.
3. Всяка статия в Блога (itblogarticle.jpg) ще бъде въвеждана със следните
атрибути:
a. заглавие
b. дата на публикуване
c. рубрика
d. заглавна снимка
e. пълен текст
f. кратък текст (откъс)
g. етикети
4. Поле “Контакти”  информационно поле, съдържащо данни за контакт с
агенцията.
5. Поле “Актуално от блога” в страница Статия от блога (itblogarticle.jpg) показва
найновата статия, публикувана в блога независимо от нейната рубрика. При

клик върху снимката или заглавието се отваря страница със съдържанието на
конкретната статия.

СТРАНИЦА “КОНТАКТИ”
Страница “Контакти” (itcontacts.jpg) се отваря при клик върху линка Контакти в главното
меню на сайта. Съдържа следните елементи:
1. Интерактивна карта от Google Maps
2. Информационно поле с данни за контакт
3. Форма за обратна връзка с агенцията

