
           
 
 

MICROSOFT.RO/WEB REDESIGN BRIEF 
 
Prezentul document oferă o scurtă descriere a proiectului, din perspectiva scopului, audienței, 
jurizării participanților și premierii câștigătorului. 
 
 

DETALII PROIECT 
Dată: 14.09.2009 

Persoană de contact: Monica Radu/ v-mradu@microsoft.com 

Nume proiect: Microsoft.ro/web redesign brief  

Tip proiect: concurs cu premii  

Dată de lansare concurs: 18 septembrie 2009 

Dată finalizare concurs: 30 octombrie 2009 

 

 

  

DESPRE MICROSOFT ROMANIA 

Fondată în 1975, Microsoft este cea mai mare companie producatoare de software, servicii si tehnologii 
Internet pentru calculatoarele personale si pentru mediul de business, oferind o gamă largă de produse și 
servicii accesibile oricând și de oriunde.  

Misiunea Microsoft România este creșterea satisfacției partenerilor și utilizatorilor tehnologiei de varf 
Microsoft, contribuind cu profesionalism și onestitate la dezvoltarea industriei IT locale, prin 
transpunerea modelului de business al corporației. 

În ultimul an, Microsoft România urmărește îndeaproape progresul relației sale cu jucătorii din zona web: 
web designeri, web developeri, freelanceri,  studenți pasionați de web, dar și la nivel corporate – agenții 
web, publisheri și hosteri. 
 
Platforma pentru Web de la MIcrosoft nu a cunoscut niciodată un ritm mai alert de dezvoltare: IIS 7.5 – 
serverul Web al momentului, ASP.NET – tehnologie gratuită ce permite oricui să creeze situri Web 
moderne, Silverlight – platformă productivă pentru dezvoltarea de Rich Internet Applications (RIA) și 
realizarea de transmisii media HD, Internet Explorer 8 – cel mai rapid, ușor de utilizat și mai sigur browser 
construit până în prezent de Microsoft, Expression Studio 3 și Visual Studio 2008 – unelte de creație și 
dezvoltare software, bine echipate pentru cei mai pretențioși profesioniști Web, investiții pentru ca PHP 
și cele mai populare framework-uri Web din lume să devină alegeri naturale pe serverul Web de la 
Microsoft. Și, cel mai bine, disponibilă în câteva click-uri dintr-un singur installer. 
 
 
 
 
 



           
 

REVIEW AL SITE-ULUI ACTUAL 
Adresă: www.microsoft.ro/web 

What works: 

 Informația curprinsă în paginile website-ului este personalizată tipologiei de web designer/web 
developer/onwer de agenție/hoster, aducând la îndemâna vizitatorului o multitudine de resurse 
de pe site-uri externre corelate cu subiectul; 

 Rss. Feed. 

What doesn’t work: 

 Design-ul website-ului nu utilizează la potențial maxim tehnologia și uneltele de dezvoltare pe 
care Microsoft le pune la dispoziția dezvoltatorilor pe web; 

 Meniul nu vine în sprijinul conținutului printr-o structură logică și personalizată fiecărei audiențe 
în parte, pentru a ușura astfel navigarea în website. 
 
 
 

REDESIGN FOCUS 

Motive principale ce justifică decizia de redesign: 

 O nouă înfățișare vizuală a site-ului (grafică, animații, imagini etc.), care să susțină o experiență a 
utilizatorului mai bogată; 

 Restructurarea meniului pentru a organiza informații din categorii diferite (tehnologii, produse, 
resurse, evenimente, oportunități business etc.) sub secțiuni dedicate fiecărei tipologii de 
vizitatori în parte; 

 Up-grade tehnic din perspectiva tehnologiilor utilizate în dezvoltarea website-ului; 
 Îmbunătățirea navigării în website, facilitarea accesului vizitatorului la noutăți și informații. 

 
 

Principalele obiective ale website-ului: 
 Adresarea comunității de web designeri, web developeri și agenții web din România și stabilirea 

unei comunicări constructive pe teme legate de tehnologie dar și de business; 
 Adopția de tehnologie în rândul audienței targetate, facilitată de resurse online de învățare, 

webcast-uri și evenimente live, whitepaper-uri și programe de parteneriat dedicate; 
 Impulsionarea audienței de a încerca/descărca produsele Microsoft pentru dezvoltare pe web, 

de a lua parte în inițiativele locale ale Microsoft și de a transmite feedback în vederea 
îmbunătățirii acestor inițiative. 
 

 

Câteva metode de măsurare a success-ului site-ului: 
 Vizite unice pe site/lună; 
 Abonări unice la fluxurile .rss de pe site; 
 Descărcări de produse free (versiuni Express) sau trial de pe site; 
 Rata de participare la evenimentele live sau online anunțate pe site; 
 Rata de înscriere în programe de parteneriat adresate audienței targetate generată de site. 

 
 



           
 

HARTA SITE-ULUI 
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AUDIENȚĂ TARGETATĂ 

Audiența targetată prin website este formată din:  
 Web designeri; 
 Web developeri; 
 Studenți pasionați de dezvoltarea pe web; 
 Agenții interactive; 
 Hosteri. 

 
 

PLATFORMĂ 
Paginile vor fi găzduite pe clusterul de servere www.microsoft.com, rulând IIS 7 și ASP.NET 3.5. 
Serverul nu poate rula cod PHP. 
 
 
 

CONFIGURAREA APLICAȚIEI 
Toate fișierele site-ului vor fi plasate în sub-folderul /web al aplicației /romania. Se va accesa ca 
http://<server-name>/romania/web. În mediul de producție, pe serverele Web Microsoft, numai 
directorul /romania este declarat ca aplicație Web în IIS. Nici un sub-director aflat sub /romania nu este 
aplicație Web. Se vor evita, pe cât posibil, configurări necesare în fișierul Web.config al aplicației 
/romania; folderul  /web nu poate avea propriul fișier Web.config. 
 

 
 

BAZE DE DATE 
Potențialele baze de date read-only vor fi implementate ca fișiere XML. Nu sunt permise alte baze de date 
- implementarea acestora ar necesita procese de documentare costisitoare și cu durată mare de 
desfășurare. 
Nu sunt suportate obiecte Session. 
Site-ul poate afișa conținut preluat din fluxuri RSS. 
 
 
 

RESTRICȚII 
În site-ul /Web nu vor putea fi publicate fișiere DLL sau SWF (Flash). Potențialul conținut interactiv 
Silverlight va fi împachetat în fișiere XAP. Procesul de publicare pe serverele live interzice fișiere DLL, 
SWF, ZIP, EXE, DOC sau DOCX, MDB, XLS sau XLSX, PDF și în general fișiere care nu țin de prezentarea 
paginilor Web. 
Potențialele fișiere audio sau video se publică pe un alt server, nu www.microsoft.com. 
Aplicația nu are drepturi de scriere în folderele de pe serverul Web. Nici o pagină, control, clasă sau cod 
nu poate scrie (într-un) fișier pe site-ul de web. 
Layout-urile paginilor /Web vor trebui implementate ca Master Pages. 
 
 



           
 

DIN MANUALUL DE STIL 
În paginile Web, se recomandă utilizarea font-family: Verdana, Arial, Helvetica, Sans-Serif;. Pentru textul 
normal, font-size: 70%;. Se urmărește ca tot textul să fie scalabil – declarațiile font-size nu se vor face în 
mărimi absolute. 
Textul din imagini va fi scris cu fonturi din familia Segoe. 
 
 

Culorile de brand 
 

 

 
 

Sunt de asemenea permise extensiile: 
 

 

 

 
 

 
 

Rezultate planificate în urma procesului de redesign 
 

 Imagine vizuală îmbunătățită la nivel de design și grafică; 
 Ușurință crescută în utilizarea website-ului; 
 Performanță îmbunătățită (ex.: încărcarea mai rapidă a unei pagini/animații etc.); 
 Facilitarea adăugării ulterioare de sub-pagini și sub-meniuri; 
 Asigurarea compatibilitatea site-ului cu cele mai utilizate browsere; 
 Reflectarea prin site în sine a potențialului deținut de tehnologiile și uneltele Microsoft pentru 

o experiență cât mai bogată a utilizatorului. 

 
 
 
 



           
 
 
 
 

LIVRABILE 
 

 Design website 
 Codul necompilat al paginilor sau controalelor incluse. 
 Sursele conținutului grafic ca fișiere PSD. Pe cât posibil, layerele vor fi prezente 

pentru a putea fi ulterior editate. De exemplul, layerele text nu vor fi rasterizate 
și apoi merged cu alte layere. 

 Optimizare SEO 
 
 

REGULAMENT CONCURS 
 
Jurizare: 
Proiectele vor fi trimise de către participanți persoanelor de contact din partea Evensys și Microsoft 
România menționate mai jos. Modalitatea de transmitere a livrabilelor se va stabili cu fiecare participant 
în parte, pe mail. 
 
Persoane contact: 
Cristian Manafu, Evensys 
Bogdan Tătaru, Microsoft România 
Monica Radu, Microsoft România 
Petru Jucovschi, Microsoft România 
 
Jurizarea proiectelor va fi realizată de persoanele de contact menționate și va urmări îndeaproape 
punctele stipulate la secțiunea Redesign Focus, Rezultate planifícate în urma procesului de Redesign și 
Livrabile. 
 
Participanți concurs: 
La concurs se pot înscrie persoane fizice – indivizi și echipe - persoane juridice. Participanții, indiferent de 
tip, vor fi înscriși sub denumirea de “echipă”. 
 
Aspecte legale concurs: 
Echipele înscrise în concurs se obligă să respecte și să răspundă pe aspecte legate de dreptul de copyright 
al livrabilelor. Este obligatoriu ca toate pozele, elementele grafice și vizuale să fie în totalitate acoperite 
din perspectivă de copyright. Proiectele înregistrate în concurs presupun transferarea dreptului de 
copyright către Microsoft România. 
 
Premiu concurs: 
Premiul prezentului concurs constă în suma de 7 000 RON. Premiul este unul singur transferabil către 
echipa câștigătoare (fie ea formată dintr-un singur individ, mai mulți sau reprezentată de o persoană 
juridică) și  va fi ridicat de la sediul Evensys Consult, din Str. Belgrad nr. 5, et. 2, ap. 9, sector 1, Bucuresti. 
 
 
In cadrul acestui concurs nu pot participa angajați, contractanți Microsoft România sau rude ale acestora.  



           
 

CALENDAR 

Dată lansare concurs: 18 septembrei 2009 

Data limită de transmitere a proiectelor: 16 octombrie 2009 

 
Perioadă jurizare proiecte: 16 – 30.10.2009 
 
Anunț proiect câștigător: 30.10.2009 
 
 


