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Lista informacji potrzebnych do 

wdrożenia platformy e-learningowej 

Spoti 

 
Szanowni Państwo bardzo dziękujemy za wybór naszej platformy.  

Doskonale wiemy jak cenny jest czas, z tego powodu naszym celem 

jest to, aby proces wdrożenia przebiegł możliwie szybko, przy 

minimalnym zangażowaniu z Państwa strony. 

 

Aby było to możliwe prosimy o przygotowanie kilku niezbędnych 

informacji.  

Jeśli wybrane obszary nie są dla Państwa istotne, prosimy o dopisanie 

informacji: zdaję się na Was 😊 

  



strona 2 

 

1 Logo, kolory, czcionki 

1.1 Proszę o przesłanie logo  

 

• Optymalny rozmiar logo to 280x80px, 

• Format pliku: png bez tła, 

Opcjonalnie możemy wykorzystać logo tekstowe 

1.2 Proszę określić kolor główny i ew. akcenty kolorystyczne platformy 

(opcjonalnie) 

Proszę określić kolory w formacie html lub wskazanie strony lub pliku graficznego z którego 

możemy „zczytać” kolory. 

Zalecamy rozwiąznie, w którym sami przygotujemy propozycję, która ew. 

zostanie zmodyfikowana. 

 

 

 

1.3 Czy posiadacie Państwo preferencje w zakresie czcionek, które mają zostać 

użyte na platformie? 

W celu zapewnienia poprawnego odczytu na wszystkich urządzeniach proszę korzystać z Google Font 

z rozszerzeniem latin ext. 

Lista czcionek jest dostępna tutaj  

Zalecamy następujące czionki: Lato, Open Sans, Arimo,  

 

https://www.google.com/fonts
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2 Domena lub subdomena na której zostanie zainstalowana 

domena 
 

Proszę o dostęp do ustawień DNS, ew prześlemy rekordy, które należy dodać do domeny. 

Wybieram: 

 domenę nazwa.eszkolenia.info 

 domenę nazwa.ekursy.online 

 własny adres:  

 

3 Lista użytkowników 

3.1 Lista użytkowników z uprawnieniami do tworzenia kursów (autorów) 

3.2 Lista użytkowników z uprawnieniami uczestnika 

Proszę o przesłanie adresów e-mail oraz opcjonalnie Imię i nazwisko, najlepiej w formie arkusza Excel 

Strona logowania 

3.3 Czy strona logowania ma być stroną główną platformy  

(dostępna po wpisaniu adresu)? 

 

 TAK  NIE 

 

3.4 Czy uczestnicy mają mieć możliwość samodzielnego tworzenia kont? 

 

 TAK  NIE 

 

3.5 Czy posiadacie Państwo zdjęcie, które ma zostać umieszczone w tle ekranu 

logowania (jeśli tak prosimy o przesłanie)? 

 

 TAK  NIE 
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Jakie zakładki mają być dostępne dla uczestników (Boczne menu jest widoczne 

tylko dla osób zalogowanych)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Czy planujecie Państwo wykorzystywać grupy interakcje społecznościowe 

(prywatny portal społecznościowy)? 

 

 TAK  NIE 

 

4. Pozostałe informacje i wytyczne.

Dziękujemy za poświęcony czas.
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