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 din 2013, numărul utilizatorilor care accesează conținutul de pe

dispozitive mobile l-a depășit pe cel al dispozitivelor fixe;

 același conținut trebuie să “se vadă” bine indiferent de 

dispozitiv;

 noi dispozitive apar în fiecare zi, conținutul trebuie să fie adaptat

indiferent de ecran;

 utilizatorul trebuie să aibă o experiență similară indiferent de 

dispozitivul de pe care vizualizează conținutul;

 conținutul trebuie să fie vizibil și lizibil, el fiind derulat doar

vertical ci nu și orizontal;



 ideea a luat naștere din dorința de a fi mai aproape cu materialul și 

conținutul de cei interesați;

 pentru ca oricine să poată citi un articol - acesta trebuie să fie 

disponibil și ușor de citit pe orice dispozitiv;

 pentru a avea un site modern - sindicatele nu au pus accent pe 

acest lucru, de aceea 9 din 10 au site-uri care nu se pot citi ușor 

pe dispozitive mobile;

 pentru că mediul online a luat un avans considerabil și oricine 

vrea să fie aproape de posibilii cititori, trebuie să ia în calcul ca 

experiența lor să fie una plăcută;



 articolul este ușor de citit pe orice dispozitiv și conținutul se 

redimensionează automat la spațiul disponibil;



 nu în ultimul rând, aceste modificări au ca scop integrarea unui 

calendar pe care se vor regăsi toate evenimentele de pe plan local 

dar și internațional;

 aici, cei implicați vor putea vedea evenimentele viitoare, vor avea 

acces la materiale și la legături către evenimentul respectiv, loc de 

unde se pot înregistra și accesa informația aferentă;

 informația este grupată în mai multe calendare clasificate, folosind 

culori diferite, acestea putând fi selectate/deselectate după bunul 

plac;





 adunarea la un loc a informației;

 facilitarea accesului celor implicați sau interesați la aceasta;

 ușurința în a gasi evenimentele de pe plan internațional la care cei 

nominalizați trebuie să participe;

 implicarea tuturor factorilor în dezvoltarea conținutului;



 o interfață mai ușor de accesat de oriunde și de oricine;

 un planificator de evenimente ce înglobează atât calendarul intern 

cât și cel extern;

 vizibilitate sporită;

 posibilitatea de a schimba documente mai ușor;

 actualizarea conținutului;

 generarea de noi articole în urma participării membrilor desemnați 

la evenimente pe plan local cât și internațional;


