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Ce le-am oferit

TreeWorks a înţeles imediat de ce 
avea nevoie clientul. Atuurile sale 
sunt date de brand awarness-ul 
foarte mare în rândul segmentului 
de vârstă 14-49, urban, precum şi 
de posibilitatea de a utiliza 
conţinut din cadrul întregului grup 
de presa Media Pro, cel mai 
important furnizor de conţinut din 
Romania. Aşadar pornind de la 
scopul PRO TV şi de la publicul-
ţintă, împreună cu echipa de 
comunicare online a PRO TV-ului, 
s-a oferit o soluţie de 
administrare a conţinutului web 
care să permita clientului nu doar 
să preia controlul complet asupra 
conţinutului de web, dar şi să-şi 
atingă obiectivele în acelaşi timp, 
prin colectarea, administrarea 
eficientă si crearea unui portal 
bogat în informaţie care să se 
adreseze publicului larg.

"Cele două premii obţinute la
Internetics înseamnă de fapt o
recunoaştere foarte clară a
calităţii conţinutului, înseamnă
în primul rând informaţii video
updatate 24 de ore pe zi din
toate domeniile. Este o
recunoaştere evidentă a muncii
agenţiei de creaţie web care a
făcut o treabă foarte bună şi a
echipei noastre de conţinut şi a
celei de IT"

a declarat Robert Berza, PR 
Coordinator la PRO TV,

"Răspunsul la ceea ce ne 
doream era un website care să 
vorbească în permanenţă 
despre noi, prin care să fim 
mereu conectaţi la cerinţele 
telespectatorilor şi prin care să 
le oferim răspunsuri rapide şi 
utile. Problema era însă de a 
găsi o soluţie care să nu 
consume foarte mult din 
resursele  noastre pentru a ne 
putea concentra în continuare 
pe oferirea de programe de 
calitate clienţilor noştri. Iar 
rezolvarea a venit din partea 
echipei TreeWorks care a 
propus o soluţie de tip CMS, 
creativă şi practică care se 
potrivea perfect conceptului pe 
care ni l-am propus."

Ce aveau nevoie

PRO TV este postul care, odată 
lansat în 1995, a revoluţionat 
termenul de televiziune 
comercială în România, 
apropiindu-l de profesionalismul 
practicat în acest domeniu în 
ţările occidentale. 

Mereu atent la dorinţele clienţilor 
pentru a oferi informaţii de 
interes într-un format uşor 
digerabil de publicul ţintă, PRO 
TV a dorit, nu numai să îşi 
împrospăteze imaginea în mediul 
virtual, ci să creeze un canal 
media în sine. Astfel, noul portal 
reprezintă o desprindere 
categorică de formatul tradiţional 
practicat pe internet de canalele 
de televiziune din Romania, fiind 
nu doar o simplă interfaţă de 
prezentare a vedetelor şi 
programelor postului, ci şi un 
canal media în sine.

Având în vedere dinamismul ce 
caracterizează mass-media în 
general, dar mai ales pozitia sa 
proeminenta ca numarul unu in 
randul televiziunilor din Romania 
de multi ani, PRO TV a dorit o 
soluţie complexă, dar în acelasi 
timp uzabilă pentru toţi 
utilizatorii şi uşor de administrat 
de echipa proprie de conţinut, 
astfel încât să ţină pasul cu 
ultimele noutăţi şi să răspundă 
eficient şi în timp util solicitărilor 
utilizatorilor. Interfaţa trebuia să 
folosească un design care să 
vorbească despre valorile de 
brand pe care PRO TV le 
promovează, dar care devină, în 
acelaşi timp şi cel mai important 
canal de informare generală pe 
internetul românesc.



Astfel, sistemul CMS permite 
editorilor - cu sau fără experienţă 
în domeniul IT - să creeze, să 
editeze, să administreze şi să 
publice orice tip de conţinut 
(articole, stiri, continut video, 
imagini etc.) fără efort, însă cu 
respectarea anumitor reguli care 
să asigure coerenţa grafică a 
siteului precum şi respectarea 
proceselor şi a fluxurilor de 
activităţi care să garanteze un 
control al calităţii informaţiei, 
procesul şi fluxul de muncă care 
asigură un aspect coerent şi 
validat noului website.

Descrierea soluţiei

Sistemul este dublat de 
posibilitatea utilizatorilor de a 
veni cu un conţinut participativ 
(users generated content) prin 
intermediul blogurilor puse la 
dispoziţie de noul format.

De asemenea, secţiunea MyProTv 
din noul site permite stocarea şi 
filtrarea personalizată a 
informaţiilor de către utilizatori 
prin intermediul cititului de 
feeduri RSS şi a salvarii ştirilor 
favorite. 

Alte facilităţi sunt feeduri RSS 
(Really Simple Syndication),  pe 
diferite canale, alertele de email 
bazate pe tag-uri, căutarea 
complexă, conţinutul accesibil pe 
device-uri mobile etc.

Prin intermediul feed-urilor  RSS, 
utilizatorul poate obţine în timp 
real şi în mod gratuit informaţii 
de pe website-urile Internet, 
folosind un serviciu sau soft 
pentru citirea ştirilor de pe 
website-urile care oferă servicii 
(ex my.yahoo.com, 
reader.google.com etc., iar acum 
MyProtv.ro). Iar pentru 
administratorul website-ului, 
avantajul constă în faptul că 
poate utiliza feed-urile RSS 
pentru a îmbogăţi conţinutul său 
cu informaţii aduse continuu la zi. 
(Fig.1)
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Fig.1 - www.protv.ro - Sectiunea MyProTv

MyProTv s-a dorit a fi un spaţiu 
pus la dispozitia utilizatorilor, 
care să le dea acestora 
posibilitatea să se exprime liber 
prin serviciul de bloguri pus la 
dispozitie, prin posibilitatea de a 
participa cu informaţii pe care să 
le trimită Protv-ului, posibilitatea 
de a monitoriza diferite canale 
informaţionale prin feed-uri RSS, 
prin alertele despre vedete, 
justiţie, politică etc.



Website-ul respectă atât brandul 
PRO TV, cât şi strategia de 
marketing a acestuia şi 
corespunde standardelor în 
vigoare la nivel internaţional.

Front-end
Secţiunea de front-end este 
destinată publicului căruia PRO 
TV se adresează şi este organizată 
în rubrici de interes pentru 
acesta, atractive şi uşor de 
accesat. Noua variantă a sitului 
axându-se pe partea 
informationala, prima pagina este 
în mare parte dedicată 
conţinutului informaţional (pentru 
majoritatea având materiale 
video, aşa cum au fost difuzate pe 
post - Fig.2) şi este structurată pe 
3 coloane.

Sus, pe prima coloană este ştirea 
principală a zilei, iar dedesubt, 
alte câteva titluri de materiale 
video, cu un sistem simplu de 
schimbare a domeniului (stiri, 
sport, divertisment, promo, 
meteo). Pe următoarea coloană se 
află ştirile grupate pe categorii, 
plus programul postului, ceva 
promo-uri, recomandări, 
horoscop, meteo, trimiteri către 
rubrici interactive (trimite 
imaginile tale, forum, sondaj) şi 
bineînţeles bloguri.

În paginile de detaliu ale 
articolelor, structura se schimbă: 
dacă în homepage (Fig.3) nu 
exista meniu vertical de navigare, 
acesta apare la pagina de detaliu 
(Fig.4) care este organizată pe 
patru coloane (meniu stânga de 
navigare plus unele rubrici - 
coloana principală cu articolul - 
meniu dreapta cu titlurile grupate 
pe secţiuni - coloana cu promo).
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Fig. 3 - www.protv.ro – Homepage

Fig. 2 - www.protv.ro - Material Video



Imaginea prietenoasă pe care o 
oferă şi componenţa textuală 
răspund nevoilor publicului ţintă 
ridicându-se la nivelul aşteptărilor 
acestuia şi poziţionând brandul 
PRO TV în rândul celor de top. 

Elementele care determină 
uşurinţa şi eficienţa navigării 
acestei interfeţe sunt date de 
următoarele elemente: 

● Flexibilitatea layout-ului; 
● Elementele de grafică care 

respectă cu stricteţe 
conceptul de bază al 
brandului; 

● Fonturile alese pentru text 
şi schema coloristică 
simplă, plăcută la vedere, 
în concordanţă cu culorile 
logo-ului; 

● Sistemul de navigare 
intuitiv, axat pe conceptul 
"user-friendly", accesibil 
oricui indiferent de 
experienţa în materie de 
navigare pe web

● Conţinutul util, împărţit pe 
secţiuni de interes, bine 
structurate: ştiri PRO TV, 
sport, program, emisiuni, 
vedete, forum si joburi. 

Website-ul mai conţine şi 
facilităţi interactive cum ar fi 
newsletterul, forumul, concursuri, 
sondaje, care permit menţinerea 
unei comunicări mai strânse cu 
clienţii şi care duc în cele din 
urmă la fidelizarea acestora. 

De asemenea, site-ul ProTV 
devine şi o platformă de bloguri - 
toată lumea poate să-şi facă blog. 
Există şi trei bloguri ale site-ului: 
Ce citim (recomandări de lectura, 
de la Dan C. Mihăilescu şi Cristi 
Tabără), Editorialişti (conţine 
materiale de la editorialiştii şi 
comentatorii publicaţiilor din 
trustul Pro) şi Zvonoteca, 
subintitulat Blog de şoapte şi 
şuşoteli din presă. (Fig.5)

Fig. 4 - www.protv.ro – Pagina detaliu articol

Fig. 5 – Facilitati interactive
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Back-end
Administrarea rubricilor din front-
end se realizează prin intermediul 
back-end-ului şi poate fi 
efectuată foarte uşor prin 
intermediul interfeţei web, astfel 
asigurându-se posibilitatea de 
actualizare continuă (în timp real) 
a conţinutului. 

Sistemul CMS implementat de 
echipa TreeWorks pentru PRO TV 
are marele avantaj de a facilita 
actualizarea şi menţinerea 
website-ului, asigurând astfel 
calitatea şi acurateţea 
conţinutului, fără prea multă 
investiţie de timp, umană şi 
materială. 

Astfel, partea de back-end a 
website-ului oferă o infrastructură 
adecvată pentru manevrarea 
conţinutului unui website modern 
de dimensiuni mari care pune la 
dispoziţia autorilor nespecializaţi 
pe IT o modalitate rapidă de a 
adăuga conţinut (Fig.6). Utilizarea 
template-urilor - specifice CMS-
urilor - permite schimbarea foarte 
rapidă a conţinutului,  separat de 
design. 

Componentele acestei interfeţe 
sunt organizate în secţiuni 
principale, în marea majoritate 
corespunzătoare rubricilor din 
front-end: stiri, vedete, emisiuni, 
seriale, sport, noutăţi, sondaje 
etc.

Fig. 6 – Pagina principala de admin
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Administrarea rubricilor din front-
end se realizează prin intermediul 
back-end-ului şi poate fi 
efectuată foarte uşor prin 
intermediul interfeţei web, astfel 
asigurându-se posibilitatea de 
actualizare continuă (în timp real) 
a conţinutului. 

Sistemul CMS implementat de 
echipa TreeWorks pentru PRO TV 
are marele avantaj de a facilita 
actualizarea şi menţinerea 
website-ului, asigurând astfel 
calitatea şi acurateţea 
conţinutului, fără prea multă 
investiţie de timp, umană şi 
materială.

Fiecare dintre aceste secţiuni 
este la rândul ei împărţită în sub-
secţiuni. Să luăm ca exemplu 
secţiunea Articole. Aceasta 
conţine 6 subsecţiuni: 

-Listare categorii/Adăugare 
categorii (Fig.7) - care permit 
vizualizarea şi modificarea 
categoriilor deja adăugate la 
această rubrică 

Fig. 7- www.protv.ro – Listare categorii /articole
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Fig.8 – Modificare articol

Modificarea se realizează foarte 
simplu: 
- Se completează câmpul cu 
numele categoriei şi se selectează 
tipul acesteia.
- Modificarea propriu-zisă a 
conţinutului (fotografie/text)
- Listare /Adăugare articole
− Comentarii articole/Articole 

useri - care pot fi aprobate 
foarte uşor selectându-le şi 
apăsând pe butoanele Y(Yes) / 
N(No)

Adăugarea/Modificarea 
conţinutului (text/imagine/video) 
se face foarte simplu completând 
formularul care apare după 
accesarea butonului de Edit 
(Fig.8). Este un formular uşor de 
utilizat, care permite adăugarea 
rapidă a conţinutului doar prin 
bifarea unor căsuţe, scrierea unor 
informaţii în căsuţele de text si 
uploadarea pozelor şi a filmelor. 
Uploadarea pozelor şi 
filmelor(Fig. 10) este foarte 
accesibilă, nu trebuie decât să dai 
browse fişierului şi să apeşi 
butonul adaugă.
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Majoritatea celorlalte secţiuni ale 
interfeţei sunt structurate în mod 
asemănător cu secţiunea 
prezentată mai sus.

Fig.9– Modificare aricol



Fig. 10 – Uploadare poze si filme

Unul dintre avantajele pe care 
sistemul CMS îl aduce în cazul 
PRO TV este posibilitatea 
adăugării rapide de informaţii 
dintr-o bază de date deja 
existentă, fără a fi necesară 
rescrierea acesteia. Utilitatea 
acestei funcţii este evidentă, mai 
ales în cazul rubricilor care 
trebuie actualizate în mod 
frecvent, cum ar fi de exemplu 
rubrica Programe. Aici, informaţia 
poate fi importată direct dintr-un 
fişier Excel(Figura 11). 

Fig. 11 - Importarea din Excel a conţinutului 
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Simplitatea  şi  structurarea 
adecvată  a  interfeţei  face  ca 
accesul  la  partea  de  back-end a 
website-ului  să  poată  fi  acordat 
pe  niveluri,  în  funcţie  de 
atribuţiile utilizatorului respectiv, 
pentru a evita astfel eventualele 
erori  care  ar  putea  apărea  în 
redactarea conţinutului de către o 
persoană  neautorizată. 
Administratorul  website-ului 
determină  responsabilităţile  şi 
limitele  de  acces  ale  fiecărui 
utilizator  din  secţiunea  "Admins 
Management".  De  exemplu,  un 
utilizator se ocupa de modificare 
galerii,  articole,  promo,  protv, 
visual, sondaje, vedete, emisiuni, 
filme,  stiri,  seriale,  sport, 
noutati,  horoscop,  meteo;  un 
altul  se  ocupa  de  mesajele  de 
contact, contests si program etc. 
(fig. 12). 

Fig. 12 -  Back-end, Admins Management, 
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