Opis systemu CMS SmartSite
firmy BIT S.A.
CMS SmartSite jest aplikacją klasy CMS do tworzenia i zarządzania serwisami internetowymi. Jest
autorskim rozwiązaniem formy BIT S.A., przeznaczonym do realizacji szerokiego spektrum witryn
internetowych, od prostych serwisów WWW do rozbudowanych portali informacyjnych. SmartSite
zapewnia wysoki stopień elastyczności wprowadzania i publikowania informacji oraz ogromne
możliwości w zakresie ich publikacji. Otwarta architektura oraz modułowa budowa umożliwiają łatwe
dopasowywanie czy rozszerzanie funkcjonalności systemu SmartSite do potrzeb konkretnego
wdrożenia. Zastosowane rozwiązania techniczne pozwalają łatwo dodawać nowe moduły, realizujące
specjalistyczne funkcje, np. prezentacja oferty czy integrację z zewnętrznymi usługami.
SmartSite został zaprojektowany z myślą o obsłudze wielu niezależnych witryn WWW. Dzięki
elastycznej architekturze systemu wszystkie witryny są tworzone, administrowane i prezentowane
w Internecie przy pomocy jednej instancji aplikacji (modułu administracyjnego). Każdy taki serwis
może posiadać wiele adresów internetowych, pod którymi będzie dostępny, różne wersje językowe,
zestawy szablonów i innych dodatkowych komponentów wizualnych i funkcjonalnych, określających
wygląd i zachowanie budowanej witryny.
Standardowo SmartSite udostępnia kilka modułów funkcjonalnych oraz kilkadziesiąt komponentów
wizualnych, z których można zestawiać szablony. Kreatory treści, ankiety, fora dyskusyjne, kalendarze,
banery, newsletter, RSS, bazy dokumentów, formularze, integracja z systemami statystyk odwiedzin i
inne moduły zapewniają narzędzia niezbędne do budowy nowoczesnych witryn, portali, Biuletynów
Informacji Publiczne oraz aplikacji biznesowych.
Systemy CMS muszą być gotowe na rozwój biznesu i obsługę nowych odbiorców usług i treści.
SmartSite, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz wysokiej optymalizacji mechanizmów
publikacji, zapewnia bardzo wysoką wydajność działania witryn nawet w prostym wdrożeniu, gdzie
wszystkie elementy działają na jednym serwerze. Ale też pozwala na skalowane tej wydajności
poprzez rozbudowę środowiska pracy. SmartSite jest gotowy do pracy w środowiskach chmurowych,
w każdej chwili można dokładać kolejny serwery aplikacyjne, bazy danych czy loadbalancery,
zwiększając możliwości obsługi kolejnych klientów czy rosnących wymagań funkcjonalnych witryny.
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SmartSite jest systemem CMS nastawionym na samodzielne zarządzanie witryną przez klienta, nie
tylko w zakresie treści ale również wyglądu i zachowania witryny. Zastosowane rozwiązanie do
wizualnej edycji szablonów publikacji oraz szerokie możliwość konfiguracji poszczególnych
komponentów pozwalają klientom samodzielnie kształtować sposób prezentacji i to bez
konieczności programowania. W przeciwieństwie do wielu systemów CMS, SmartSite nie narzuca
ilości i lokalizacji komponentów prezentujących poszczególne elementy witryny do tego co zostało
uwzględnione przez programistów. W każdej chwili administrator witryny może dodawać lub
przenosić w inne miejsca elementy witryny. Dzięki wykorzystaniu popularnych frameworków CSS
SmartSite pozwala na obsługę witryn responsywnych, dopasowujących się do wymagań urządzeń
mobilnych.
SmartSite nie ogranicza się do typowych elementów zawartości strony jak tytuł, treść, galeria i
załączniki. Narzędzia wizualne pozwalają na dodawanie dowolnych elementów do szablonu strony.
Nagłówek, zajawka (lead), trzy pola tekstowe przeplatane kontenerami na reklamy, a do tego
miniaturka strony, galeria zdjęć i dwa pola na pliki do pobrania, pod treścią i w pasku bocznym nie
stanowią problemu. Administrator może przygotować taki układ lub inny strony w kilka minut i to bez
pisania jakiegokolwiek kodu HTML.
SmartSite udostępnia też kreatory treści, które pozwalają na wprowadzania poszczególnych typów
informacji w sposób jeszcze prostszy i minimalizujący czynności redakcyjne. Można przygotować
kreatory uwzględniające nie tylko określone pola do wprowadzenia ale też wymuszające publikację
w określonymi miejscu w strukturze witryny.
SmartSite CMS posiada zaawansowany system zarządzania uprawnieniami internautów,
użytkowników redakcyjnych i administratorów, w tym możliwość tworzenia nowych i edycji
istniejących ról poprzez grupowanie pojedynczy uprawnień. SmartSite wspiera publikowanie treści
z uwzględnieniem wielostopniowego lub uproszczonego, jednostopniowego zatwierdzania treści,
w którym publikacja nie wymaga moderacji. Wszystkie zmiany treści podlegają automatycznemu
wersjonowaniu stron. SmartSite posiada też mechanizmy logujące wszelką aktywność użytkowników i
administratorów.

Wdrożenia
CMS SmartSite został wdrożony u wielu klientów, miedzy innymi w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podlaskiego (UMWP), jako platforma hostingowa do utrzymywania witryn innych
jednostek samorządowych. Obecnie z platformy w UMWP korzysta ponad 500 jednostek, utrzymując
ponad 800 witryn obsługiwanych przez ponad 1400 redaktorów.
BIT S.A. oferuje też usługę hostingu witryn opartych na SmartSite.
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Tabela 1. Przykładowe realizacje na bazie CMS SmartSite 4.

Witryna

Urząd

Adres

Wrota Podlasia

Urząd Marszałkowski
Woj. Podlaskiego

http://wrotapodlasia.pl

BIP Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski
Woj. Podlaskiego

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl

TV Wrota Podlasia

Urząd Marszałkowski
Woj. Podlaskiego

http://tv.wrotapodlasia.pl

Samorząd Województwa
Podlaskiego - strona o
sejmiku i zarządzie
województwa

Urząd Marszałkowski
Woj. Podlaskiego

http://samorzad.wrotapodlasia.pl

Platforma do publikacji
zamówień publicznych dla
jednostek samorządu
terytorialnego i innych
podmiotów.

Urząd Marszałkowski
Woj. Podlaskiego

http://przetargi.wrotapodlasia.pl

Serwis Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski
Woj. Podlaskiego

http://rpo.wrotapodlasia.pl

Strona Urzędu Miejskiego w Urząd Miejski w
Białymstoku
Białymstoku

http://bialystok.pl

BIP Urzędu Miejskiego w
Białymstoku

Urząd Miejski w
Białymstoku

http://bip.bialystok.pl

Witryny do współpracy
władz powiaty z NGO

EFORT

http://sejnenski.org

Internet Turośń Kościelna witryna związana z
projektem sieci
szerokopasmowych

Gmina Turośń
Kościelna

http://turosnkoscielna.info.pl

Gmina Białowieża

Urząd Gminy w
Białowieży

http://bialowieza.pl
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Szpital Ogólny w Wysokiem
Mazowieckiem

Szpital Ogólny w
Wysokiem
Mazowieckiem

http://szpitalwysmaz.pl

Witryna Starostwa
Powiatowego w
Ciechanowie

Starostwo
Powiatowe w
Ciechanowie

http://ciechanow.powiat.pl/

Witryna Starostwa
Powiatowego w Płońsku

Starostwo
Powiatowe w
Płońsku

http://powiat-plonski.pl

Witryna Starostwa
Powiatowego w Bielsku
Podlaskim

Starostwo
Powiatowe w Bielsku
Podlaskim

http://st.bielsk.wrotapodlasia.pl

Podgląd kamer GDDKiA o/d
Warszawa

GDDKiA

http://warszawa.gddkia.bit-sa.pl

Witryna współpracy z
mieszkańcami

Urząd Miejski w
Łomży

http://info.miastolomza.pl

Witryna internetowa Gminy Urząd Miejski w
Suchowola
Suchowoli

http://um.suchowola.wrotapodlasia.pl

Witryna internetowa Gminy Urząd Gminy Jaświły
Jaświły

http://www.ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

Lupe (demo systemu
obsługi zgłoszeń od
mieszkańców)

http://lupe.bit-sa.pl
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Funkcjonalność systemu SmartSite
Niżej podane są wybrane funkcjonalności systemu, szczególnie ważne w większości zastosowań
systemu SmartSite. BIT S.A. cały czas słucha głosu użytkowników, rozwijając i optymalizuje SmartSite,
o nowe funkcje i moduły usprawniające ich pracę.

Zarządzanie witrynami
1.
2.
3.
4.

Obsługa wielu niezależnych serwisów WWW przy pomocy jednej instancji aplikacji.
Obsługa wielu podmiotów, będących właścicielami serwisów i grupujących użytkowników.
Obsługa wielu wersji językowych.
Wsparcie dla tworzenia witryn Biuletynów Informacji Publicznej (BIP).

Szablony graficzne
1. Obsługa wielu tematów graficznych, różnych dla poszczególnych witryn.
2. Wsparcie dla tworzenia witryn zgodnie z techniką responsywną, zapewniającą poprawne
działanie na urządzeniach mobilnych.
3. Możliwość definiowania i edycji wielu szablonów układu treści na stronach WWW, z
możliwością ich edycji w trybie przeciągnij i upuść (ang. drag&drop). Edycja szablonów
wykorzystuje dostępne w CMS komponenty wyświetlające menu, treści, galerie zdjęć, listy
załączników i inne rodzaje treści.
4. Możliwość osadzenia w szablonie wielu takich samych komponentów na treść, załączniki,
galerie zdjęć itp.
5. Wbudowane kilkadziesiąt komponentów, z których można zestawiać szablony treści. Specjalne
komponenty dedykowane dla witryn typu BIP: metryczka, historia strony. Komponenty
wyświetlające listy stron i menu z bardzo szerokim zakresem konfiguracji agregowanych
danych.
6. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych – zgodność z wymaganiami WCAG. Możliwość
wprowadzania dodatkowych metadanych opisujących elementy graficzne, wersja
kontrastowa, skalowanie czcionek.
7. Możliwość definiowania wariantów tematu graficznego, jak wersja świąteczna czy żałobna.

Zarządzanie strukturą serwisu
1. Struktura witryny oparta na sekcjach (katalogach) grupujących strony.
2. Publikowanie treści z uwzględnieniem wielostopniowego zatwierdzania (minimum jeden
stopień: Redaktor -> Moderator) lub uproszczonego, w którym publikacji może dokonać
Redaktor, bez konieczności moderacji.
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3. Tworzenie i zarządzanie systemem menu z możliwością definiowania stałych menu
(zawierających określony zestaw elementów) oraz menu kontekstowych, generujących
zawartość na podstawie aktualnej lokalizacji strony i uprawnień użytkownika.
4. System tagów (znaczników) pozwalający na definiowanie powiązań pomiędzy różnymi
stronami (posiadającymi przypisane takie same tagi). SmartSite może automatycznie
generować menu nawigacyjne na podstawie takich powiązań.

Edycja treści
1. Kreator do tworzenia nowych typów stron, określających specyficzne zestawy informacji,
stanowiących treści stron. Typy stron udostępniają formularze, zawierające różnego typu pola,
przeznaczone do wprowadzania różnych stałych zestawów danych. W trybie redakcyjnym
kreatory stron pozwalają na wprowadzanie treści strony za pomocą formularza oraz jej
publikację w sposób uporządkowany i jednakowy dla danego typu strony.
2. Rozbudowany edytor umożliwiający tworzenie i formatowanie dokumentów bez znajomości
HTML (obsługa tekstu, obrazków, tabel, odnośników itp.).
3. Integracja z pakietem MS Office (zachowanie formatowania dokumentów przy kopiowaniu
metodą kopiuj-wklej).
4. Podgląd edytowanej strony w formie dokładnie takiej, jaką będzie miała po publikacji.
5. Automatyczne wersjonowanie stron. Możliwość przywracania wcześniejszych wersji strony.
6. Możliwość dodawania metadanych do dokumentów: opisy, słowa kluczowe, daty publikacji,
notatki itp.
7. Automatyczne publikowanie treści w określonym terminie i automatyczne przenoszenie do
archiwum.
8. Moduł banerów pozwala na umieszczanie w treści stron bannerów graficznych. Istnieje
możliwość ustalenia czasu, kolejności oraz trybu wyświetlania.
9. Wbudowany silnik wyszukiwania pozwala na indeksowanie treści stron oraz załączników
w różnych formatach tekstowych, MS Office, PDF i innych.

BIP
1. Wbudowana metryczka strony, zawierająca wszystkie niezbędne dane dot. strony.
2. Automatycznie lub ręcznie prowadzona historia strony. Generowanie wpisów w historii na
podstawie czynności wykonywanych przez redaktorów, takich jak „Dodanie załącznika
xyz.docx”.
3. Mechanizm kreatorów pozwala tworzyć dedykowane formularze do wprowadzania typowych
informacji, takich jak akty prawne, oświadczenia majątkowe, oferty pracy czy zamówienia
publiczne.
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4. W witrynach typu BIP metadane strony zawierają dodatkowe pola, takie jak udostępniający
informacje czy data wytworzenia. Możliwość zdefiniowania słowników dla typowych danych,
takich jak struktura organizacyjna.
5. Szybki start witryny dzięki predefiniowanemu wyglądowi stron BIP, z możliwością jego
dostosowania.
6. Wyraźne, wizualne sygnalizowanie podglądu wersji archiwalnej treści.

Bezpieczeństwo
1. Mechanizmy bezpieczeństwa i autoryzacji – SmartSite posiada zaawansowany system
zarządzania uprawnieniami użytkowników i administratorów, w tym możliwość tworzenia
nowych i edycji istniejących ról poprzez grupowanie pojedynczych uprawnień.
2. Mechanizm logujący wszelką aktywność użytkowników i administratorów.
3. Blokowanie logowania po kilku nieudanych próbach.
4. Wbudowane listy zabronionych adresów IP.
5. Obsługa silnych haseł i wymuszanie ich okresowej zmiany.
6. Odporność na ataki na stronę.
7. Integracja ze skanerem antywirusowym pozwalająca na sprawdzanie dodawanych plików pod
kątem złośliwego oprogramowania.
8. Możliwość blokowania logowania do systemu, również dla redaktorów.
9. Obsługa przerw serwisowych oraz blokowanie publicznego dostępu do witryn w trakcie
tworzenia.

Inne funkcje
1. Wbudowany moduł obsługi newsletterów pozwala na subskrypcję newslettera, w tym na
wybór kategorii. SmartSite wspiera możliwość tworzenia wiadomości newslettera za pomocą
wcześniej zdefiniowanych szablonów. Wiadomości mogą być tworzone ręcznie lub
generowane automatycznie na podstawie publikowanych treści.
2. Tworzenie kanałów informacyjnych w postaci RSS dla dowolnie zdefiniowanych obszarów
witryny.
3. Integracja z mapami Google Maps pozwala na wizualizowanie na mapie punktu związanego z
publikowaną informacją, np. lokalizacji biura lub miejsca wydarzenia.
4. Integracja z Facebook, Google+ i innymi serwisami w zakresie kont i logowania internautów.
5. Możliwość prostej integracji z popularnymi serwisami społecznościowymi. Komponenty do
osadzania kodu HTML pozwalają na dowolne integracje bez edycji kodu samego tematu
graficznego.
6. Moduł ankiet pozwala na tworzenie zarówno prostych sond, jak np. dotyczących oceny treści,
jak i skomplikowanych, wielostronicowych ankiet z mejlowym potwierdzeniem oddania głosu
czy określeniem terminów ankietowania.
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7. Tworzenie ankiet jest wspomagane przez kreator, obsługujący tworzenie pytań
zamkniętych/otwartych, pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, wybór odpowiedzi
w oparciu o różne rodzaje formularzy (listy, przyciski) oraz definiowanie czasu
rozpoczęcia/zakończenia ankiety.
8. Moduł forum dyskusyjnego umożliwia komunikację, zamieszczanie swoich wypowiedzi
(dyskusję) pomiędzy Użytkownikami. Edycja treści forum może być ograniczona wymogiem
rejestracji przez Internautę. Forum posiada tryb tylko do odczytu przeznaczony także dla
niezarejestrowanych Internautów. Administratorzy mają pełną kontrolę nad forum, poprzez
jego moderowanie i odbieranie użytkownikom praw do publikacji.
9. Obsługa komentarzy do publikowanych treści. Administrator witryny ma możliwość
moderowania komentarzy oraz włączania i wyłączania możliwości komentowania stron.
SmartSite posiada zabezpieczenie przed możliwością dodawania komentarzy zawierających
słowa wulgarne.
10. Wbudowane różnego typu formularze, np. kontaktowy czy oceny strony (przydatności treści).
SmartSite posiada też możliwość samodzielnego definiowania dowolnych formularzy.
11. Zintegrowane statystyki odwiedzin i raporty dotyczące działania witryny na bazie aplikacji
PIWIK oraz wbudowana obsługa statystyk Google Analytics.
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