
A PROFESSIONAL csomag alkalmazásához 

szükséges az OANDER által gyártott Hodor 

alaptemplate bevezetése. A csomagban definiált 

szintek alapján az alap template módosításával 

kerül kialakításra a webshop frontend megjelené-

se. A licensz 1 Magento példányon (installáción), 

azon belül tetszőleges számú website-on és 

boltnézeten alkalmazható felhasználói jogot 

biztosít a megrendelőnek.

www.oander.hu

Licensz 
alaptermék

A webshop frontend megjelenése az 

OANDER által gyártott “Hodor” alapsablon 

alkalmazásával kerül kialakításra, amely-

ben sem ergonómiai sem érdemi design 

módosítás nem történik. A sablon módosí-

tás az arculati színek alkalmazásából 

valamint sablon szinten előre gyártott 

kiajánlók beépítéséből áll, a grid rendszer 

és ergonómiai szerkezet változatlan marad.

A BASIC csomag alkalmazásához szükséges az

OANDER által gyártott Hodor alaptemplate 

bevezetése. A csomagban definiált szintek 

alapján az alap template módosításával kerül 

kialakításra a webshop frontend megjelenése. A 

licensz 1 Magento példányon (installáción), azon 

belül tetszőleges számú website-on és boltnéze-

ten alkalmazható felhasználói jogot biztosít a

megrendelőnek.

A STANDARD csomag alkalmazásához szüksé-

ges az OANDER által gyártott Hodor alaptemplate 

bevezetése. A csomagban definiált szintek 

alapján az alap template módosításával kerül 

kialakításra a webshop frontend megjelenése. A 

licensz 1 Magento példányon (installáción), azon 

belül tetszőleges számú website-on és boltnéze-

ten alkalmazható felhasználói jogot biztosít a

megrendelőnek.

A webshop frontend megjelenése az 

OANDER által gyártott “Hodor” alapsablon 

alkalmazásával kerül kialakításra úgy, hogy 

az alapsablon ergonómiai felépítésén nem 

változtatunk, ám a komponensek megjele-

nését egyedi arculat szerint alakítjuk ki. Az 

alapsablont tehát saját arculati világgal 

ruházzuk fel projektspecifikus kiajánlók 

mellett.

Egyedi megjelenésű webáruház frontend 

tervezése és fejlesztése, amelyben az 

OANDER által gyártott “Hodor” alapsablon 

ergonómiai szerkezetétől a Magento 

logikai kereteinek megtartása mellett 

eltérhetünk. Az egyes oldaltípusok egyedi 

arculati jellemzőkkel készülnek el és a 

designt külön UX és webarculati tervezés 

előzi meg.
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Kinek ajánljuk?

Benchmark 
oldalak, minta
webáruházak 

A BASIC csomagot elsősorban induló vagy 

közepes méretű webáruházakhoz ajánljuk, ahol a 

cél elsősorban egy magas funkciókészlettel 

rendelkezlő webshoppal való piacra lépés az 

egyedi megjelenés másodlagossága mellett. A 

BASIC csomag tulajdonképpen a Hodor

template minimális módosításokkal való alkalma-

zását takarja, így költséghatékony és gyorsan 

bevezethető. Ugyancsak jó választás olyan agilis 

projektekhez, ahol első körben a backend 

funkcionalitás kialakítása és egy piacképes, de 

nem végleges felhasználói élménnyel rendelkező 

MVP elkészítése a cél, hiszen a frontend 

megjelenés később bármikor továbbfejleszthető 

egy magasabb szinten.

A STANDARD csomagot olyan érett webáruhá-

zak számára ajánljuk, ahol a funkcionális 

teljesség mellett az MVP követelmények között az 

egyedi arculatot is értjük, avagy ahol a webshop 

megjelenését erősebben ”arculatosítjuk”. A 

STANDARD csomag keretében a webáruház 

követi a Magento és a Hodor alaptemplate 

ergonómiai felépítését, ám a komponensek 

egyedi arculatot vesznek fel, vagyis mélyebb 

design tervezésről van szó, mint egy sima 

átszínezés. Racionális választás olyan projektek-

hez, ahol fontos az egyedi megjelenés, de 

„együtt tudunk élni” az alaptemplate ergonómiai 

kereteivel.

A PROFESSIONAL csomag olyan webáruházak-

hoz javasolt, ahol már induláskor cél a kiemelke-

dő és minél egyedibb felhasználói élmény, a jól 

beazonosítható és image célokat is szolgáló user 

interface. Sokszereplős, erős versenyt diktáló 

piaci szegmensekben kifejezetten ajánlott. A 

projektben valamennyi meghatározó felületre 

egyedi UX terv készül és a projekt részét képezi a 

dedikált webarculati tervezés is. Értelemszerűen 

ez jóval több ráfordítással jár, mintha az előre 

gyártott alapsablont (Basic csomag) vagy annak 

mutációját (Standard csomag) használnánk, 

hiszen a tervezés mellett a feladat része az 

egyedi frontend kimenet teljes lefejlesztése.

A template 
módosítás
jellege

A BASIC csomag keretében lényegében a 

„Hodor” temaplate-et használjuk, amelyhez nem 

vagy csak alig nyúlunk hozzá. Színmódosításokat  

A STANDARD csomag keretében a „Hodor” 

temaplate-et használjuk, amelyből egy „arculatosí-

tott” mutáció készül. Az ergonómiai szerkezeten, 

A PROFESSIONAL csomag keretében meglehe-

tősen egyedi felhasználói élmény készül, ahol a 

Hodor alaptemplate szerkezetétől is eltérhetünk 

Minta webáruház maga a Hodor demó tesztoldal Panyizsuzsi.hu, Alinda.hu, Vitaminvilag.hu, 

Muzeumshop.com

Lifetiltstore.hu, iSTYLE.hu, Lightware.com, 

Seikoboutique.hu, Megatool.hu
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Grid rendszer 

és tipográfiai változtatásokat eszközlünk, továbbá 

template szinten már létező, "gyári" widgetekből 

felépíthető kiajánlókat alkalmazunk.

a sablon felépítésén nem változtatunk, ám a  

komponensek a megrendelő arculatát veszik fel.

és korlátokat „csak” a Magento működési 

logikája jelent. Ergonómiailag és design tekinteté-

ben is egyedi webáruházról beszélünk, az 

e-kereskedelmi konvenciók betartása mellett.

A Hodor alapsablonban használt grid rendszeren 

nem változtatunk, a hasábszélességek, eltartá-

sok, előre kialakított reszponzív töréspontok és 

sablon szinten kialakított komponensek mérete-

zései és pozíciói változatlanok maradnak.

A Hodor alapsablonban használt grid rendszeren 

nem változtatunk, a hasábszélességek, eltartá-

sok, előre kialakított reszponzív töréspontok és 

sablon szinten kialakított komponensek méretezé-

sei és pozíciói változatlanok maradnak.

A Hodor alapsablonban használt grid rendszertől

eltérhetünk, módosulhatnak a reszponzivitás 

tartományai akár új köztes vagy ultra wide nézetek-

kel, a hasábszerkezet egyedileg kerül kialakításra 

és a sablonszinten előre gyártott komponensek is 

megrendelői igények alapján módosíthatók.

Tipográfia A webáruházban használt headline-ok, szöveg- 

blokkok a Hodor alapsablonban alkalmazott 

betűkészletekkel és méretekkel megegyezőek.

A webáruházban használt headline-ok, szövegb-

lokkok megrendelői igények szerinti betűkészle-

tekkel és méretekkel jelennek meg.

A webáruházban használt headline-ok, szöveg- 

blokkok megrendelői igények szerinti betűkészle-

tekkel és méretekkel jelennek meg.

Styleguide A webshop UI kit-je (úgymint gombstílusok, 

tipográfia típuselemek, űrlap elemek, visszaigazoló 

felületek, interakcós gombok és ikonkészlet) 

méretükben, ergonómiai poíciójukban, formavilá-

gukban a Hodor alapsablonnal azonosak, színeik-

ben a megrendelő arculati színvilágához igazodnak.

A webshop UI kit-je (úgymint gombstílusok, 

tipográfia típuselemek, űrlap elemek, visszaigazo-

ló felületek, interakcós gombok és ikonkészlet) 

méretükben, ergonómiai poíciójukban, formavilá-

gukban és színeikben a megrendelő arculati 

színvilágához igazodnak.

A webshop UI kit-je (úgymint gombstílusok, 

tipográfia típuselemek, űrlap elemek, visszaigazo-

ló felületek, interakcós gombok és ikonkészlet) 

méretükben, ergonómiai poíciójukban, formavilá-

gukban és színeikben a megrendelő arculati 

színvilágához igazodnak.
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Mikrointerakciók A webáruház a Hodor alapsablonban alkalmazott 

és az OANDER által gyárilag elpkészített mikroin-

terakciókat használja.

A webáruház a Hodor alapsablonban alkalmazott 

és az OANDER által gyárilag elpkészített 

mikrointerakciókat használja.

Lehetőség van egyedi mikrointerakciók (pl. 

speciális hover effektek, betöltődési animációk, 

parallax effektek) kialakítására a webáruházban, 

természetesen a Magento gyári funkciókészleté-

nek keretei között.

Kiajánlók 
(widgetek és
blokkok)

A Hodor alapsablonban használt és előre gyártott 

kiajánló típusokkal (widget és blokk típusokkal) 

dolgozunk, amelyek megjelenésén és méretén 

nem változtatunk, egyedül az arculati színekkel 

szabjuk testre őket.

A Hodor alapsablonban használt és előre gyártott 

kiajánló típusokkal (widget és blokk típusokkal) 

dolgozunk, amelyek megjelenése, mérete és 

pozíciója megrendelői igények alapján testre 

szabható.

Bevezetésre kerülnek olyan, a Hodor alapsablon-

ban nem használt, megrendelői igények szerint 

egyedileg kidolgozott widget és blokk típusok, 

amelyek adattartalma nem tér el a Hodor 

alaptemplate-ben alkalmazottaktól, ám vizuális

megjelenésük teljesen egyedi lehet.

Termékkártyák,
terméklistázók

A kategória oldalakon és terméklistázó widget-ek-

ben megjelenő termékkártyák változtatás nélkül 

teljesen megegyeznek a Hodor alapsablonban 

alkalmazott termékkártyák szerkezetével és 

megjelenésével. A CTA Kosár gombok felveszik 

viszont az elsődleges arculati színt.

A kategória oldalakon és terméklistázó widget-ek-

ben megjelenő termékkártyák szerkezete 

megegyezik a Hodor alapsablonban alkalmazotta-

kéval, ugyanakkor az a megrendelő arculata 

alapján egyedi formákat, színvilágot és tipográfiát 

kapnak.

A kategória oldalakon és terméklistázó widget-ek-

ben megjelenő termékkártyák szerkezete, 

elrendezése és megjelenése módosulhat a 

megrendelő egyedi arculati követelményei 

alapján, illetve lehetőség van sablon szinten még 

nem létező, egyedi termékkártya típusok és

terméklistázó gridek kialakítására is.

PROFESSIONALSTANDARDBASIC
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Feljéc

Kategória 
(főmenü)
dropdown 
panelek 

A webáruház fejléce megegyezik a Hodor 

alapsablon fejlécével, amelyben alkalmazzuk a 

megrendelő logóját és a fejléc CTA-kon (elsősor-

ban a Kosár gombon) a megrendelő elsődleges 

arculati színét. Egyéb szerkezeti és design 

módosítás nem történik.

A webáruház fejléc szerkezete alapvetően 

megegyezik a Hodor alapsablon fejlécével. Az 

alapsblonban is rendelkezésre álló komponensek 

pozíciója változtatható megrendelői igények 

alapján. A logó és színvilág mellett a fejléc 

menüsáv, kiemelt gombok és fejlécben alkalma-

zott tipográfia a megrendelő arculatához igazodik.

A webáruház fejléce mind szerkezetében, mind a

megjelenített funkciók tekintetében egyedileg 

kerül kialakításra (természetesen a Magento gyári 

funkcióinak keretein belül).

Termékoldalak A webáruház a Hodor alapsablonban alkalmazott

termékoldalakkal rendelkezik ergonómiai és UI 

módosítás nélkül. Egyedül a CTA gombok 

módosulnak a megrendelő arculati színei alapján.

A webáruház a Hodor alapsablonban alkalmazott

termékoldalakkal rendelkezik ergonómiai 

módosítás nélkül, viszont a termékoldalakon 

látható elemek design kialakítása (azaz formavilá-

ga, ikonkészlete, tipográfiája) a megrendelő 

arculata alapján testreszabásra kerülnek.

A webáruház a Hodor alapsablonban alkalmazott

termékoldalakkal rendelkezik ergonómiai 

módosítás nélkül, viszont a termékoldalakon 

látható elemek design kialakítása (azaz formavilá-

ga, ikonkészlete, tipográfiája) a megrendelő 

arculata alapján testreszabásra kerülnek.

A főmenüben vízszintesen listázott főkategóriá-

kon hover állapotban lenyíló menü dropdown 

csak az alkategóriák listázását tartalmazza a 

Hodor alapsablonban meghatározott design 

szerint. Valamennyi menü dropdown megjelené-

se egységes.

A főmenüben vízszintesen listázott főkategóriákon 

hover állapotban lenyíló menü dropdown egyedi 

arculati követelmények alapján tartalmazhat 

alkategória listázást és képes kiajánló zónákat. 

Valamennyi menü dropdown megjelenése 

egységes.

A fejlécben a főkategóriák megjelenése teljesen 

egyedi lehet, a lenyíló menü dropdown tartalmaz-

hat speciális kialakítású képes ajánló zónákat, 

widgeteket és az egyes főkategóriákhoz design 

és szerkezeti szinten egyedi dropdown panelek 

alakítható ki.

PROFESSIONALSTANDARDBASIC



Kategória 
oldalak

A webáruházban megjelenő kategória oldalak 

ergonómiai szerkezete és design megjelenése 

megegyezik a Hodor sablonban kialakított 

felhasználói felülettel, amelyhez képest az 

egyetlen módosítás, hogy a CTA gombok színei

a megrendelő elsődleges arculati színéhez 

igazodnak.

A webáruházban megjelenő kategória oldalak 

ergonómiai szerkezete megegyezik a Hodor 

sablonban kialakított felhasználói felülettel. 

Design tekintetében ugyanakkor a kategóriaolda-

lak komponensei formavilág, színek, ikonok és 

tipográfia tekinttetében a megrendelő arculata 

alapján egyedi kialakítást kapnak.

A webáruházban megjelenő kategória oldalak

szerkezetükben és design megjelenésükben 

egyediek lehetnek (természetesen a Magento 

gyári funkcióinak keretein belül).
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Kosár és 
pénztár

A csomag 
drótváz 
tervezési
(UX) tartalma

Mivel a BASIC csomagban a „Hodor” sablon 

közel egy az egyben kerül felhasználásra, így 

külön drótváz tervek nem készülnek, a webáruház 

ergonómiája az alkalmazott alapsablonéval 

azonos.

A STANDARD csomagban a „Hodor” alapsablon

ergonómiai keretei érvényesülnek, ugyanakkor az 

egyes oldaltípusok kiegészülhetnek egyedi 

kiajánlókkal. Ezért az alábbi oldaltípusokról 

készülnek desktop és mobil állapotú drótváz 

tervek, ahol jelöljük, hogy az alapsablonhoz 

képest milyen kiegészítéseket vagy kisebb 

A PROFESSIONAL csomag keretében a 

webshop meghatározó oldaltípusai egyedi 

kialakítás mellett készülnek el, ezért szükséges 

dedikált UX terveket (drótvázakat) készítenünk az 

alábbi oldaltípusokról. A drótváz tervezés során 

lehetőség van egyedi ergonómiai megoldások 

beépítésére természetesen úgy, hogy azok ne

A webáruház szerkezetében és megjelenésében 

a Hodor alapsablonban kialakított kosarat és 

pénztárat használja, ahol a fő CTA gombok a 

megrendelő elsődleges arculati színét veszik fel.

A webáruház szerkezetében a Hodor alapsablon-

ban kialakított kosarat és pénztárat használja. A 

kosárban és pénztárban megjelenő UI kompo-

nensek színvilága, formavilága, ikonkészlete és 

tipográfiája a megrendelő arculatához igazodva 

kerül kialakításra.

A webáruház szerkezetében a Hodor alapsablon-

ban kialakított kosarat és pénztárat használja. A 

kosárban és pénztárban megjelenő UI kompo-

nensek színvilága, formavilága, ikonkészlete és 

tipográfiája a megrendelő arculatához igazodva 

kerül kialakításra.
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A csomag 
drótváz 
tervezési
(UX) tartalma

A csomag 
design (UI)
tervezési 
tartalma

eltéréseket fogunk bevezetni:

Címlap, Kategóriaoldal, Termékoldal, Kosár, 

Pénztár, Rendelés köszönő oldal

menjenek szembe a Magento működési 

logikájával.

Címlap, Speciális menü dropdown panelek, 

Kategóriaoldal, Termékoldal több változatban 

(simple, konfigurálható, bundle), Kosár, 

Pénztár, Rendelés köszönő oldal, Általános 

CMS tartalmi oldal, Regisztrációs oldal, 

Belépés oldal, Belépett felhasználó profil 

szekciójának vezérlőpultja, Beépített egyedi 

modulok oldaltípusai

A BASIC csomagban egy egyszerű átszínezési

módosítási terv készül, amelyet egy desktop 

állapotú címlapi, kategória oldali és termémoldali 

design terven prezentálunk. További felületekről 

nem készül design terv, azok ugyanis a három 

„átskinelt”, azaz színben módosított

felületen definiált változókat kapják majd meg a 

Hodor template alapján.

A STANDARD csomag keretében a fenti oldaltípu-

sokról dedikált design tervek készülnek az 

elfogadott drótvázak és a megrendelő arculata 

alapján úgy, hogy logikaiergonómiai

változtatásokat, DOM szerkezetben való

átalakításokat nem végzünk, a komponensek 

viszont felveszik az arculati jellemzőket. A tervek 

wide desktop és mobil verziókban készülnek el. 

Készül továbbá egy UI kit a többi aloldal frontend 

kialakításához, amelyben a visszatérő komponen-

sek grafikai szabályait ismertetjük.

Első körben 1 kiinduló design koncepció készül 

a címlapra, amelyből 2 további módosítási kör 

vagy 1 db második koncepció igényelhető. A 

fenti oldaltípusokról dedikált design tervek 

készülnek úgy, hogy az ergonómiai tervezésben 

rögzített felületi-logikai változtatásokat beépítjük. 

A tervek wide desktop és mobil verziókban 

készülnek el. Készül továbbá egy UI kit a többi 

aloldal frontend kialakításához, amelyben a 

visszatérő komponensek grafikai szabályait 

ismertetjük.
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