TISKOVÁ ZPRÁVA společnosti NETservis s.r.o.
Do budoucna s Respektem, novým Respektem
Praha, 8. květen 2006 – Držitel ocenění Časopis roku 2005 v kategorii zpravodajský a/nebo
ekonomický týdeník, časopis Respekt (www.respekt.cz) má od dnešního dne díky společnosti
NETservis s.r.o. (www.netservis.cz) úplně nové stránky.
Časopis Respekt patří mezi naše nejvýznamnější klienty, se kterými spolupracujeme velice
dlouhou dobu (již od roku 2001). Proto nás další úspěšný krok v naší vzájemné spolupráci
nesmírně těší a budeme poctěni, bude-li tato naše spolupráce pokračovat i nadále.
Velice podstatnou změnou je změna designu, kterou sice technicky provedla společnost
NETservis s.r.o., ale není autorem tohoto designu. Veškeré další změny se již velice úzce
dotýkají systému článků atd.
Systém článků byl strukturně od základů předělán tak, aby bylo možné evidovat související
články. Čtenář tak má jedinečnou možnost si nechat při čtení článku zobrazit odkazy na
tématicky související články nebo i na články ze stejné rubriky. Mezi podstatné novinky patří
i snaha Respektu poskytnout mnohem více prostoru pro názory čtenářů. V tomto duchu bylo ke
každému z článků přidáno diskusní fórum, kde kdokoli může vyjádřit svůj názor k dané
problematice. Kromě zavedení diskusí u jednotlivých článků, byly zavedeny i zcela nové rubriky:
Blog, Aktuální zpráva, Duel, Anketa a Diskusní fórum. V Diskusním fóru jsou umístěny diskuse
na aktuální témata, v Duelu naleznou čtenáři diskusi dvou různých stran při jejich argumentaci,
ke které se mohou vyjadřovat, Aktuální zpráva obsahuje (jak již sám název napovídá) aktuální
zprávy s připojenými diskusemi a v Blogu se autoři článků vyjadřují prakticky ke všemu, co
uznají za vhodné. V rámci úplnosti je v plánu i systém, který umožní uveřejňování článků od
samotných čtenářů.
Značných změn dosáhlo i vyhledávání článků. Nyní je možné přímo z hlavní strany vyhledat
články pomocí několika kritérií - podle autora, podle státu, podle kraje nebo podle tématu. Pro
nadšence a příznivce RSS kanálů (jsou to XML dokumenty, které poskytují informace o tom, co
je na stránkách nového) byly tyto RSS kanály na Respektu zavedeny. Ke všem změnám je nutno
dodat, že veškeré programovací práce zabraly zhruba 6 týdnů a stránky jsou vytvořeny v přísných
standardech a jsou i díky tomu čitelné nejen na nejpoužívanějších prohlížečích, ale i na těch
poněkud exotických (například prohlížeče Safari či Koqueror platformy Mac).
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