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Kurier z 13.02.2007
WIADOMOŚCI: Portal UMCS po e-liftingu 

LUBLIN

Od wczoraj UMCS ma nowy portal internetowy. Na stronie głównej przy
logo uczelni nie ma juŜ pomnika patronki uniwersytetu. Jest za to baner
ze zdjęciami studentki z ognistymi włosami lub obiektami uczelni.
Centralne miejsce zajmują aktualności oraz menu z zakładkami
tematycznymi. Na dole rozmieszczone są ikony, m.in. biblioteki, galerii
zdjęć, e-sklepu. 

– Portal zaprojektowany został zgodnie z najnowszymi tendencjami w
komunikacji wizualnej. Chodzi o funkcjonalność, lepszą czytelność i
ograniczenie materiału na stronie głównej. Projekt powstał w Centrum
Obsługi Informatycznej Uniwersytetu, przy współudziale ekspertów
Rektorskiej Komisji ds. Promocji oraz firmy Structum. Kierowaliśmy się
teŜ opiniami internautów – mówi Agnieszka Oszust z COIU UMCS. 
Poprzedni portal powstał w grudniu 2003 r. Najwięcej krytycznych uwag
pod jego adresem dotyczyło nadmiernego przeładowania treścią na
stronie głównej. Obok nowej formy graficznej zmieniony został panel
administracyjny, czyli system aktualizacji treści. Na stronie
wyeksponowana została m.in. oferta UMCS dla maturzystów. Pod jedną
ikoną znalazły się teŜ gotowe druki i materiały do pobrania przez
studentów i pracowników. Znakiem czasów jest czytelne miejsce dla
e-sklepu, w którym moŜna zamówić materiały reklamowe uniwersytetu.
Autorzy koncepcji strony zadbali teŜ o uproszczenie nawigacji.
Dotychczasowy kolor bordo zastąpiły czerń i niebieski.
Portal jest elementem strategii marketingowej UMCS. W najbliŜszym
czasie podobny wizerunek medialny, spójny z serwisem uczelni,
otrzymają witryny jednostek uniwersytetu redagujących własne serwisy
internetowe.
Chcąc doskonalić stronę autorzy oczekują na uwagi internautów. Dalsze
plany to m.in. uruchomienie forum dyskusyjnego i grupy ekspertów.
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Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności
za ich treść.
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i brak niektórych ulic - nic szczególnego.
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