
Novo spletno mesto STA – glavne novosti za naročnike

Slovenska tiskovna agencija (STA) je  s  16.  marcem 2015 prenovila svoje glavno spletno mesto
https://www.sta.si/. Ta prinaša tako oblikovne in funkcionalne kot tehnološke nadgradnje v smeri
boljše uporabniške izkušnje in uporabe na mobilnih napravah. Več o novostih si lahko preberete v
spodnjih opisih.

1) Prijava za naročnike in imetnike žetonov

Naročniki in imetniki žetonov za nakup novic se v
servis prijavijo prek standardne ikone za prijavo,
ki  se  nahaja v glavi  spletnega mesta.  Odjavo iz
servisa se opravi na istem mestu, prav tako se tam
nahajajo druge informacije za naročnike oziroma
imetnike žetonov za nakup novic.

2) Mobilnim napravam prilagojen prikaz strani

Prenovljeno spletno mesto STA se bo s pomočjo odzivnega dizajna samodejno prilagajalo velikosti
zaslona na napravi, s katere bo uporabnik dostopal do spletnega mesta www.sta.si.

To pomeni, da bodo vsebine na spletnem mestu STA odslej ustrezno prilagojene prikazu tako na
namiznih in prenosnih osebnih računalnikih kot tudi na pametnih mobilnih telefonih in tablicah.

3) Meni s hitrim dostopom do posebnih vsebin 

V glavo spletnega mesta smo postavili  ikono za meni,  ki  omogoča hitri  dostop do posameznih
posebnih  vsebin  –  Sporočila  uredništvom,  Pregled  tiska,  Napovedi,  Promet,  Vreme,  Pregledi,
Tematski sklopi in Bilten.
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4) Prilagajanje prikaza vsebin

Orodje  za  prilagajanje  prikaza  vsebin,
poimenovano  Moj  izbor,  smo  bistveno  bolj
izpostavili,  tako  da  se  v  obliki  vedno  hitro
dostopnega gumba nahaja v sami glavi spletnega
mesta.

Znotraj Mojega izbora smo uvedli nekaj dodatnih
funkcionalnosti.  Uporabnik  si  lahko  po  novem
vklopi ali izklopi prikazovanje fotografij na ravni
osnovne naročniške strani in na ravni novic.

Poleg tega smo uvedli možnost prikaza novic po posameznih slovenskih regijah – če ni izbrana
nobena regija, uporabnik vidi vse novice iz Slovenije in sveta, če izbere določeno regijo ali več
regij, pa vidi le novice, ki so lokacijsko vezane na te regije.

5) Iskanje

Iskalnik po arhivu novic je dostopen prek standardne ikone za iskanje v glavi spletnega mesta. S
klikom nanjo se pojavi tudi povezava na napredno iskanje.

Napredni  iskalnik smo nadgradili  z možnostmi iskanja tudi po tipu novice (biografija,  intervju,
kronologija, tabela itn.) ter po tematskih sklopih (Ukrajina, Zdravstvena reforma …). Na podstrani z
radijskimi novicami pa smo omogočili tudi iskanje samo po arhivu radijskih novic.

6) Prečiščen dizajn

Novo spletno mesto prinaša tudi prečiščen dizajn tako na ravni naslovnice kot na ravni novic, in
sicer tako za navadne uporabnike kot naročnike.

Na ravni naslovnice to pomeni prehod s treh na dvostolpično strukturo, kar daje več prostora za
seznam novic kot osrednjo vsebino na spletni strani.

Poleg tega smo s ciljem večje preglednosti zmanjšali število rubrik v glavi za osnovno prilagajanje
prikaza novic – po novem so krovne rubrike Slovenija / Svet / Gospodarstvo / Šport / Kultura /
Zanimivosti. Filtriranje po bolj podrobnih kategorijah je možno v okviru orodja Moj izbor.

Na ravni novice pa se po novem vsi metapodatki nahajajo v desnem stolpcu (podatki o avtorjih in
času objave, kategorije, ključne besede).

V desnem stolpcu zraven izbrane novice se nahajajo tudi orodja (velikost pisave, tiskanje, okrajšana
spletna povezava na članek, orodja za deljenje na spletna družbena omrežja).

Prav tako se v desnem stolpcu ob izbrani novici nahajajo tudi vse morebitne povezane vsebine –
sorodne novice, tonski posnetki, povezani dogodki v napovedniku.

S ciljem olajšati uporabo najzahtevnejšim uporabnikom smo dodali tudi vizualno informacijo, ki
uporabnika ob vsaki osvežitvi strani s seznamom novic obvesti, katere novice so nove glede na
zadnjo osvežitev strani.



7) Novice dneva in izredne novice

Novice dneva se tako kot  doslej  prikazujejo na vrhu seznama novic in  se prilagajajo glede na
izbrano krovno rubriko v glavi spletnega mesta.  S klikom na značko »Novice dneva« se odpre
podstran z vsemi novicami dneva v tekočem dnevu.

Izredne novice pa bomo medtem po novem prikazovali tudi v posebej izpostavljeni rdeče obarvani
pasici nad seznamom novic. Vsaka izredna novica se bo na tem izpostavljenem mestu prikazovala
eno uro.

8) Novi formati vsebin

Poleg  tega  so  na  novem  spletnem  mestu  podprti  sodobni  formati  vsebin,  kot  so  interaktivne
infografike, spletni video prenosi v živo in v kratkem tudi hitri servis oziroma poročanje v živo.

9) Poenoteno poimenovanje storitev

V okviru prenove smo tudi poenotili  poimenovanja vseh glavnih storitev STA: slovenski servis
novic  STAnovice,  angleški  servis  novic  STAenglish,  fotoservis  STAfoto,  spletni  napovednik
dogodkov STAnapoved, radijski servis STA-R in servis originalnih sporočil za javnost O-STA.

Ostale storitve imajo naslednja poimenovanja: mobilna aplikacija STA-M, info pasica STA-AND,
portal  o razvojnih dosežkih STAkrog, portal  z vsebinami s  področja kulture Misli,  organizacija
dogodkov  STAklub,  obveščanje  na  ključno  besedo  STAmonitor  ter  ostale  storitve  (STAbilten,
video, posebni servisi).

10) Novi naslovi angleške, radijske in korporativne podstrani

Angleški servis STA se bo po novem nahajal na spletnem naslovu  https://english.sta.si/, radijski
servis  STA-R se bo nahajal  na  https://www.sta.si/sta-r/,  podstran z  informacijami  o STA pa na
http://agencija.sta.si/.  Na slednji se poleg osnovnih podatkov o agenciji ter kontaktov po novem
nahaja tudi rubrika z aktualnimi obvestili o novostih in dogodkih STA.

11) Posebne aplikacije

V okviru novih spletnih strani smo postavili tudi nekaj posebnih aplikacij. V glavi se s klikom na
podatek  o  aktualnem  vremenskem  stanju  odpre  grafični  prikaz  trenutnega  vremena  po  državi
vključno z napovedjo in vremenskimi opozorili.

Poleg tega imamo na športni in angleški podstrani tudi aplikaciji, ki prikazujeta relevantne tvite iz
sveta športa oziroma angleške tvite v zvezi s Slovenijo.

Na stran smo v sodelovanju z zunanjim partnerjem LiveNetLife vgradili tudi aplikacijo za prikaz
trenutno  najbolj  branih  novic.  Ta  na  ravni  seznama  novic  prikazuje  najbolj  brane  novice  na
celotnem portalu, na ravni novice pa najbolj trenutno brane vsebinsko podobne novice.

V primeru poročanja v živo ali spletnih video prenosov v živo bodo v okviru spletnih strani začasno
vklopljene temu namenjene posebne aplikacije.
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12) Večja varnost

S prenovo smo poskrbeli tudi za varnejšo komunikacijo med uporabniki in spletnim mestom STA.
Slednje namreč po novem uporablja protokol HTTPS, zavarovano različico protokola HTTP, ki
šifrira in s tem zaščiti komunikacijo med uporabnikovim spletnim brskalnikom in spletnim mestom.

********************************************************************************

Pomoč
V primeru kakršnih koli tehničnih težav ali vprašanj se lahko obrnete na našo službo za IT prek e-
pošte tehnika@sta.si ali telefona 01 24 10 104.

Morebitne  komentarje  in  predloge  za  izboljšave  lahko  posredujete  razvojni  enoti  na  e-naslov
razvoj@sta.si ali telefon 01 24 10 129.

V zvezi  z  naročninami  pa  se  obrnite  na  službo za  marketing  na  e-naslov  marketing@sta.si ali
telefon 01 24 10 127.

********************************************************************************

Opozorilo glede spletnih brskalnikov
Za ustrezen prikaz  novih  strani  na  osebnih  računalnikih  potrebujete  primerne  različice  spletnih
brskalnikov. Ti so: Internet Explorer 11, Firefox 34 ali novejši, Chrome 31 ali novejši, Safari 7 ali
novejši.

Za ustrezen prikaz novih strani na mobilnih napravah s sistemom Android priporočamo uporabo
zadnje verzije brskalnika Chrome, za ustrezen prikaz strani na mobilnih napravah s sistemom iOS
pa zadnjo verzijo brskalnika Safari.

********************************************************************************
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