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I. Wprowadzenie  

Innowacyjne narzędzia do prezentacji on- i offline wytworzonych w ramach Projektu efektów 

pracy intelektualnej to: 

 Portal internetowy dostępny pod adresem: www.wszystkoowinie.pl   

 Baza Wiedzy Winiarskiej dostępna pod adresem: www.wszystkoowinie.pl/enoakademia   

 Kurs on-line dostępny pod adresem: https://wszystkoowinie.pl/kursy/  

 Aplikacja AllAboutWine do pobrania na telefon z systemem Android i Windows, link do 

aplikacji dostępny pod adresem www.wszystkoowinie.pl/enoakademia  

 Słownik pojęć winiarskich dostępny pod adresem: 

http://wszystkoowinie.pl/enoakademia/slownik/  

 Aplikacja pogodowa (do analizy zjawisk pogodowych wraz z modelami chorobowymi) do 

pobrania pod adresem: www.wszystkoowinie.pl/  

 

Poniżej przedstawiono opis poszczególnych narzędzi.  

 

II. Portal internetowy 

Cel główny: uatrakcyjnienie zdobywania wiedzy winiarskiej oraz zgromadzenie w jednym miejscu 

informacji na temat uprawy winorośli, procesu produkcji wina oraz procesu promocji i sprzedaży.  

 

Funkcjonalności portalu: 

 umożliwianie użytkownikom tworzenie kont, logowanie do portalu i pobieranie aplikacji 

 usprawnianie i optymalizowanie wyszukiwanie konkretnych materiałów z Bazy W iedzy 

 uatrakcyjnianie formy podania wiedzy 

 umożliwianie wykonania testów sprawdzających wiedzę 

 jednolita struktura i układ modułów edukacyjnych (część teoretyczna, praktyczna, testy) 

 umożliwianie przeglądania Bazy Wiedzy na urządzeniach mobilnych (tabletach, 

smartfonach) 

 

http://www.wszystkoowinie.pl/
http://www.wszystkoowinie.pl/enoakademia
https://wszystkoowinie.pl/kursy/
http://www.wszystkoowinie.pl/enoakademia
http://wszystkoowinie.pl/enoakademia/slownik/
http://www.wszystkoowinie.pl/
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III. Baza Wiedzy Winiarskiej 

Baza Wiedzy Winiarskiej podzielona jest na 3 części: 

 Winorośl 

 Winnica 

 Winifikacja  

  

Każda Baza posiada spis zagadnień, które są poruszane w danej części. W poszczególnych częściach 

znajdują się materiały dotyczące osobno tematu winorośli, osobno winnicy, osobno winifikacji, chociaż 

w dużej mierze te tematy przenikają się, zostały w pewien sposób uporządkowane na potrzeby 

użytkowników.  

 

Baza będzie na bieżąco uzupełniana do dodatkowe materiały, ponieważ takie było jej założenie – ciągły 

rozwój wiedzy. Materiały będą mogli umieszczać/ przesyłać wszyscy zainteresowani i zalogowani 

użytkownicy.  

 

IV. Kurs on-line 

Kursy on-line odnoszą się do poszczególnych tematów w Bazie Wiedzy. Każdy kurs 

przygotowany jest w oparciu o materiały opracowane przez ekspertów. Zawiera takie elementy jak:  

 

 Materiały teoretyczne (tekst) 

 Praktyczne wskazówki/ informacje  

 Materiały graficzne: zdjęcia, filmy, grafiki 

 Materiały powtórkowe (testy) 

 

V. Aplikacja 

Aplikacja ma na celu: zwiększyć przydatność materiałów bezpośrednio podczas pracy w 

winnicy/ winiarni. 

 

Funkcjonalności aplikacji: 
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 tworzenie kont,  

 pobieranie aplikacji 

 optymalizacja wyszukiwania i przeglądania materiałów w Bazie Wiedzy 

 wykonanie testów sprawdzających wiedzę 

 

Screan:  
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Aplikację można pobrać w sklepie Google Play.  

 

 

V. Słownik pojęć winiarskich 

Słownik pojęć winiarskich wraz z zasobem słówek i skojarzeń mnemotechnicznych oraz 

metodą na tworzenie kolejnych skojarzeń słów wzmacnia proces zapamiętywania i przyswajania 

wiedzy.  

VI. Mobilna aplikacja  

Aplikacja będzie wzbogacała portal o elementy ochrony winorośli.  

Screan:  
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VII. Załączniki 

W celu podjęcia najlepszej decyzji co do wyboru narzędzi, przeprowadzono analizę 

porównawczą narzędzi informatycznych w ramach Rezultatu Pracy Intelektualnej O3 (załącznik 

poniżej). 
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Analiza porównawcza narzędzi informatycznych w ramach Rezultatu Pracy Intelektualnej O3 

w Projekcie: Wykorzystanie nowoczesnych technologii do wspierania branży enologicznej w 

Europie, nr 2016-1-PL01-KA202-026716 

Cel analizy: wybór najlepszego narzędzia do prezentacji on-line i off-line bazy wiedzy enologicznej wraz z aplikacja mobilną, słownikiem 

i kursami. 

 

I. Wymagania dotyczące narzędzia do bazy wiedzy:  

1. dostępne online i off-line (możliwość pobierania plików na dysk użytkownika) 

2. możliwość rejestracji użytkowników  

3. łatwość wprowadzania danych przez administratora i użytkownika 

4. możliwość eksportu danych  

5. możliwość integracji z innymi narzędziami/ systemami  

6. środowisko wordpress i baza danych php 

7. możliwość łatwego wyszukiwania treści 

8. możliwość budowy i śledzenia indywidualnych planów nauczania 

9. możliwość tworzenia quizów i testów  

10. możliwość dodawania zdjęć, grafik, filmów 

11. możliwość tagowania haseł  

12. możliwość wygenerowania wersji mobilnej (strony się pisze jako aplikacje - zmieniła się technologia i idziemy na przód)  
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Kryteria:  

l.p. Echo Knowledge Base WP Knowledge Base Ultimate FAQ Heroic KnowledgeBase 

Strona wizualna Jako, że jest to wtyczka do 

WordPress to można korzystać z 

wszelkich motywów na nim 

dostępnych 

Jako, że jest to wtyczka do 

WordPress to można 

korzystać z wszelkich 

motywów na nim 

dostępnych 

Jako, że jest to wtyczka 

do WordPress to można 

korzystać z wszelkich 

motywów na nim 

dostępnych 

Jako, że jest to wtyczka do 

WordPress to można 

korzystać z wszelkich 

motywów na nim 

dostępnych 

Instalowane na serwerze / działające jako 

usługa w chmurze 

Tak Tak Tak Tak 

Aktualizacja (płatna/ darmowa) Tak, za darmo Tak, za darmo Tak, przez rok, płatne Tak, przez rok, płatne 

Cena/ dostępność Wtyczka jest darmowa, jednak na 

potrzeby projektu są dokupione 

dodatki do niej w cenie XXX 

Wtyczka jest darmowa Wtyczka jest darmowa z 

ograniczonymi funkcjami 

w stosunku do jej płatnej 

wersji ($30 netto) 

Płatne ($129) 

Dodatkowo: opinie użytkowników Zdecydowanie pozytywne W większości pozytywne Pozytywne Pozytywne 
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Dodatkowo: Podsumowanie narzędzia Jest to bardzo świeży produkt 

prężnie rozwijany. Mają bardzo 

dobry i szybki dział wsparcia. 

Łatwe w użyciu oraz posiada 

oddzielny interfejs do edycji oraz 

zarządzania bazą w którym 

można ustawiać nawet odległość 

między elementami w pikselach. 

Bardzo nie intuicyjne 

narzędzie, brakuje opcji 

pokazania większej ilości 

artykułów niż pierwsze 3. 

Wtyczka również źle 

zliczała artykuły, duża ich 

część nie była widoczna na 

stronie bazy wiedzy. 

Niestety nie jest zgodne 

z założeniami projektu. 

Wtyczka ta ma wsparcie 

jedynie dla sekcji FAQ 

która nie jest na ten 

moment przewidziana. 

Ma możliwość głosowania 

czy dany artykuł był 

przydatny czy też nie. Jest 

dosyć droga w porównaniu 

do innych wtyczek, jest 

głównie przeznaczona dla 

firm które posiadają 

szeroką gamę produktów w 

tym SaaS. 

Rekomendacja: Echo Knowledge Base 

 

 

II. Wymagania dotyczące narzędzia do słownika:  

1. dostępne online i off-line (możliwość pobierania plików na dysk użytkownika) 

2. łatwość wprowadzania danych przez administratora i użytkownika 

3. możliwość eksportu danych  

4. możliwość integracji z innymi narzędziami/ systemami  

5. środowisko wordpress i baza danych php 

6. możliwość łatwego wyszukiwania treści 

7. możliwość dodawania zdjęć, grafik, filmów 

8. możliwość tagowania haseł  

 

Kryteria 
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l.p. Mkdocs MS Office Excel Encyklopedia Pro CM Tooltip Glossary 

Strona wizualna Brak możliwości edycji szaty 

wizualnej w prosty sposób. 

Jedynie jest możliwość 

wgrania wtyczki. 

Jedynie można ustawiać 

kolory i dodawać obrazki 

Gotowe szablony Tak na prawdę nie 

wiele tutaj da się 

dobrać, ograniczona 

pula szablonów 

Instalowane na serwerze / działające 

jako usługa w chmurze 

Jest to statyczna strona Jest to plik, który należy 

pobrać 

Tak, wtyczka do Wordpress'a Tak, wtyczka do 

Wordpress'a 

Aktualizacja (płatna/ darmowa) Aktualizacje nie są 

przewidziane raczej 

Brak Tak, przez rok wraz z 

spersonalizowanym wsparciem 

programistów tej wtyczki 

Tak, przez rok wraz z 

spersonalizowanym 

wsparciem 

programistów tej 

wtyczki 

Cena/ dostępność Za darmo - 199 PLN $29-$99 zależnie od 

wersji 

Dodatkowo: opinie użytkowników Opinie pozytywne Brak danych Jedyne negatywne opinie są do 

wersji darmowej, która ma 

ograniczoną ilość słówek i brak 

wbudowanych tooltip'ów 

Opinie raczej 

pozytywne 
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Dodatkowo: Podsumowanie 

narzędzia 

Do pisania należy skorzystać 

z formatu zwanym 

MarkDown. Minus tego jest 

taki, że to narzędzie nie jest 

przystosowane do używania 

przez więcej niż jedną osobę. 

Dodatkowo narzędzie to jest 

bardziej dostosowane do 

programistów niż osób z nie 

stricte informatycznym 

doświadczeniem. 

Narzędzie jest proste jednak 

nie jesteśmy w stanie 

kontrolować wersji arkusza, 

co wprowadza problem w 

momencie naprawy błędów 

czy dodawania nowych 

słówek. Nie da się linkować 

poszczególnych wyrazów z 

Bazą Wiedzy. 

Posiada podpowiedzi do 

wyszukiwarki, automatycznie 

indeksuje słowa i tworzy stronę z 

indeksem. Wtyczka ta jest 

zoptymalizowana pod SEO, 

potrafi automatycznie grupować 

elementy po dołączanych 

znacznikach. Możemy 

wprowadzić automatyczne 

linkowanie do słów i daje 

możliwość prowadzenia 

słowniczka w kilku językach. 

Użytkownicy słownika mogą 

zadawać pytania rozszerzające 

pod każdym ze słów w postaci 

komentarzy. 

To narzędzie jest 

dobre jako dodatek 

do innego, ponieważ 

nie daje dobrych 

możliwości by 

stworzyć słownik jako 

osobny produkt. 

Ideksy są 

generowane 

automatycznie ale nie 

można w prosty 

sposób dodawać 

słówek. Muszą one 

najpierw wystąpić. 

Pomimo wielu 

ciekawych 

funkcjonalności, nie 

spełnia zaleceń 

projektu. 

 

 

Rekomendacja: Encyklopedia Pro 

 

III. Wymagania dotyczące narzędzia do prezentacji kursu on-line   

1. dostępne online i off-line (możliwość pobierania plików na dysk użytkownika) 

2. łatwość wprowadzania danych przez administratora i użytkownika 

3. możliwość eksportu danych  

4. możliwość integracji z innymi narzędziami/ systemami  

5. środowisko wordpress i baza danych php 
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6. możliwość łatwego wyszukiwania treści 

7. możliwość dodawania zdjęć, grafik, filmów 

8. możliwość tagowania haseł  

 

Kryteria:  

l.p. Moodle LearnPress LearnDash Good LMS 

Strona wizualna Konieczność opracowania 

każdego szczegółu (duży 

nakład pracy developerskiej, 

duże koszty) 

Gotowe szablony Gotowe szablony Gotowe szablony 

Nawigacja po systemie Duże i skomplikowane menu, 

trudno nawigowane 

Intuicyjna nawigacja, 

wielopoziomowa 

Wtyczka jest miejscami 

przytłaczająca, dużo 

powiadomień oraz 

przycisków. 

Intuicyjny, prosty w 

obsłudze 

Komunikacja: 

jedno, dwustronna i trzystronna 

Możliwość komunikacji Możliwość komunikacji Możliwość komunikacji Możliwość komunikacji 

Instalowane na 

serwerze/działające jako usługa w 

chmurze 

Instalowane na serwerze Wtyczka do WordPress Wtyczka do WordPress Wtyczka do WordPress 

Aktualizacja (płatna/ darmowa) Tak, darmowe Tak, darmowe Tak, przez rok potem 

należy dopłacać 

 

Cena/ dostępność Darmowe Darmowe, dodatki są płatne Płatne ($159) $31 

Dodatkowo: opinie użytkowników Pozytywne Zdecydowanie pozytywne W większości pozytywne Zdecydowanie pozytywne 
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Dodatkowo: Podsumowanie 

narzędzia 

Do tego narzędzia należałoby 

postawić osobny serwer oraz 

przejść przez proces długi 

instalacji w przeciwieństwie 

do pozostałych narzędzi 

wymienionych w tym 

porównaniu. Narzędzie jest 

sosowane raczej przez 

instytucje edukacyjne. Brak 

możliwości automatyzacji 

wielu czynności. Wymaga 

dużego nakładu pracy, w tym 

developerskiej. 

Wtyczka ta jest 

zoptymalizowana pod kątem 

SEO. Dodatki do tej wtyczki 

właściwie pokrywają 

wszystkie założenia projektu 

wraz z kilkoma 

udogodnieniami. Jest bardzo 

elastyczna co do 

funkcjonalności oraz wspiera 

również płatność poprzez 

PayPal. Wtyczka ta ma też 

rozbudowaną społeczność 

użytkowników. 

Wtyczka ta jest w miarę 

prosta w obsłudze z 

szerokim wachlarzem 

funkcji. Stworzona jest 

pod różnego rodzaju 

kursy online. 

Można dodawać kursy 

online zarówno jak 

szkolenia fizyczne. Można 

wprowadzić określoną 

ilość miejsc na szkolenie. 

Wtyczka posiada szeroki 

wachlarz funkcjonalności 

w tym wyszukiwanie 

kursów po kategoriach. 

 

 

Rekomendacja: LearnPress  

 

 

 

 


