
technické specifikace

V případě dotazů nás kontaktujte na: podklady@tiscalimedia.cz

skin

Doba nutná pro otestování a nasazení podkladů: 2 pracovní dny po dodání podkladů.

Složení

 • Formát je tvořen grafikou okolo stránky webu.
 • Lze kombinovat s HTML5 leaderboardem (může být i průhledný přes grafiku skinu)  

– viz. specifikace HTML5 bannerů.
 • Možnost rozdělení skinu na horní část a část opakující se podél stránky směrem dolů  

(statický nebo zafixovaný).
 • Možnost skin zafixovat na stránce. Při rolování směrem dolů zůstává ukotven k hornímu okraji stránky.

Podklady

 • Podklady je nutné dodat dokreslené do poskytnuté šablony ve formátu PSD ve vrstvách.  
Šířku šablony je možné zvětšit, viz níže. 

 • Šablony jsou dostupné ke stažení zde: tiscali.cz, games.cz, osobnosti.cz. 
 Pro skiny pro jiné webové stránky použijte šablonu tiscali.cz, kterou si přizpůsobíme.

Konstrukce

 • Skin musí do všech stran (kromě strany ke stránce) přecházet do jednolité barvy nebo opakující se 
textury. Kod barvy je nutno dodat se skinem. To platí pro pravou, levou a spodní stranu.  
Na okraje se musí dodat buď rámeček v jedné barvě, nebo přechod do ztracena – kouřový efekt.

 • Šířka skinu nesmí být větší než 1920 px. Důležité sdělení nebo prvky (tlačítka, loga, texty),  
ale doporučujeme neumisťovat dále než 120 px od stránky (z důvodu průměrného rozlišení  
monitoru uživatelů).

 • Datová velikost podkladů není omezena. Výsledná grafika skinu nasazeného na web  
se zmenšuje kompresí na 200 kB – s tímto je nutné počítat již při návrhu skinu.  
Např. pokud bude dodaná grafika příliš rozměrná nebo složitá, může dojít k radikálnímu snížení  
její kvality.

Funkcionalita

 • Pro lepší úspěšnost by měl skin korespondovat s designem stránky a nerušit uživatele od vnímání  
obsahu. Příliš kontrastní nebo agresivní skiny nejsou pro uživatele příjemné a zvyšuje se tím míra  
opuštění stránky.

TISCALI MEDIA a.s. si vyhrazuje právo odmítnout podklady v případě nedodržení výše uvedených specifikací.

http://www.tiscalimedia.cz/wp-content/uploads/tiscali-skin-sablona-2016.zip
http://www.tiscalimedia.cz/wp-content/uploads/games-skin-sablona-2016.zip
http://www.tiscalimedia.cz/wp-content/uploads/osobnosti-skin-sablona-2016.zip
http://www.tiscalimedia.cz/wp-content/uploads/tiscali-skin-sablona-2016.zip

