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LISTE CU PROFILURILE UTILIZATORILOR
pagini vizibile de către toţi vizitatorii
doar utilizatorii înregistraţi au acces la comenzi

nliste cu profilurile utilizatorilor prezentate în cartuşe standardizate
- cartuşele conţin linkuri către paginile de profil ale utilizatorilor
- informaţii în cartuş:

- avatar mic 100x100pixeli
- nume profil
- ONLINE // ultima vizită: acum minute/ore/zile/luni/ani
- icon sex
- vârsta :: zodia
- localitate de reşedinţă
- membru de ore/zile/luni/ani
- popup info label > activată de comanda (roll over) UNDE VOI FI

- "în seara asta" / "mâine seară" / "poimâine seară" 
ziua şi data "voi fi în" nume club X  / "şi în"
nume club Y 
şi/sau:
- "În" ziua şi data "voi fi prezent/ă la"
nume eveniment

- comenzi în cartuş:
- (trimite-mi un) MESAJ
- (adaugă-mă ca) PRIETEN
- (adaugă-mă ca) FAVORIT (opţional)
- UNDE VOI FI
- ÎNTÂLNEŞTE-MĂ (opţional)
- RECLAMĂ-L

nfiltre de selectare a profilurilor:
a. caracteristici temporale:

- membri noi (ultimele 3 zile)
- profiluri actualizate recent  (ultimele 3 zile)
- membri online

b. date personale utilizator:
- sex
- vârstă
- starea civilă
- oraş de reşedinţă
- preferinţe

PROFILURI

DESPRE NOI FAQs TERMENI ŞI CONDIŢII SIGURANŢA DATELOR CONFIDENŢIALITATE RECLAMĂ CONTACT

PAGINI CU LISTA GRUPURILOR
pagini vizibile de către toţi vizitatorii
doar utilizatorii înregistraţi au acces la comenzi

ngrupurile sunt prezentate în cartuşe de un format prestabilit oferit de site

ncartuşele conţin linkuri către paginile grupurilor.

PAGINĂ DE GRUP
pagină vizibilă doar de către utilizatorii înregistraţi

ncreată de utilizatorii inregistraţi (ex: Bamboo Fans)

nconţine:
- listă cu cartuşe mici ale membrilor grupului
- comandă DISCUŢII
- comandă ARHIVĂ DISCUŢII

GRUPURI

PAGINĂ CU INTERFAŢĂ PENTRU DISCUŢII TIP MESSENGER
pagină vizibilă doar de către utilizatorii înregistraţi

PAGINĂ CU ARHIVA DISCUŢIILOR GRUPULUI pe durata unui an
pagină vizibilă doar de către utilizatorii înregistraţi

cuprinde:
- CALENDAR interactiv cu:

- luna în curs
- lunile anului în curs

- zonă de afişare a discuţiilor din ziua aleasă în calendar

IMAGINI

PAGINĂ GENERALĂ IMAGINI
pagină vizibilă de către toţi vizitatorii
doar utilizatorii înregistraţi au acces la comenzi

n"poza zilei"
- imagine extrasă după un anume criteriu din TOATE imaginile
încărcate pe site:

- aleatoriu
- "cea mai văzută"

- posibilitate de comentare a ei de către utilizatorii înregistraţi
nlistă cu  comentariile utilizatorilor la "poza zilei"

nalbume cu imagini de la ultimele n (5?) evenimente

PAGINĂ ALBUM IMAGINI
pagină vizibilă doar de către utilizatorii înregistraţi

n

n imagini de la evenimentul ales din listele cu evenimente trecute
- vizibile ca grupuri de iconuri
- afişare mărită cu un slideshow javascript

slideshow javascript propus: Floatbox
http://randomous.com/tools/floatbox/demo.php

detalii scrise despre evenimentul trecut prezentat

CLUBURILE DIN CLUJ-NAPOCA
pagină vizibilă de către toţi vizitatorii
doar utilizatorii înregistraţi au acces la comenzi (excepţie: DETALII)

nlistă cu cluburile din oraş prezentate în cartuşe standard

nconţinutul cartuşului = furnizat de cluburi la invitaţia sitului
- comenzi în cartuş:

- DETALII

- REZERVARE
- depinde de politica clubului / de lămurit

- ANUNŢAŢI

- LOCAŢIE

CLUBURI

PAGINĂ DETALII
pagină vizibilă de către toţi vizitatorii

ncuprinde detalii despre club

PAGINĂ LOCAŢIE - hartă interactivă
pagină vizibilă doar de către utilizatorii înregistraţi

nutilizatorul introduce o adresă de club, restaurant, cinematograf

nsunt afişate pe hartă:
- alte adrese din zonă cu linkuri pentru date suplimentare
- distanţele aproximative până la adrese (cu disclaimer
în privinţa acurateţii; bazate pe măsurători pe hartă)
- linii transport în comun din zonă
- numere telefon taxiuri

EVENIMENTE

ACTUALE

EVENIMENTE ACTUALE
pagină vizibilă de către toţi vizitatorii
doar utilizatorii înregistraţi au acces la comenzi

reminder automat e-mail trimis de site cluburilor în fiecare xx ale lunii în curs
pentru publicarea evenimentelor pe luna următoare

nlistă cu evenimentele anunţate pe luna în curs
- în ordine cronologică: sus = noi, jos = vechi
- evenimentele prezentate în cartuşe de format prestabilit oferit de site
- conţinutul cartuşului = furnizat de cluburi la invitaţia sitului
- comenzi în cartuş:

- DETALII > trimite la pagina cu detalii a evenimentului
- REZERVARE 
 depinde de politica organizatorilor evenimentului

- trimite un "one click" e-mail de rezervare
organizatorilor evenimentului

- ANUNŢĂ-MĂ
- reminder e-mail trimis de site utilizatorului
la adresa specificată de acesta în profil
sau în căsuţa poştală de pe site a acestuia.

ARHIVĂ CU EVENIMENTE TRECUTE
pagină vizibilă de către toţi vizitatorii
doar utilizatorii înregistraţi au acces la comenzi

ncalendar pe un an
- luna în curs cu marcaje ale evenimentelor din zilele trecute
- 11 luni trecute

nlistă cu evenimentele pe ziua/luna trecută aleasă prezentate în cartuşele 
standard pastrate de la anunţarea evenimentelor

- fără comenzile iniţiale
- cu linkuri către paginile cu detalii ale evenimentelor

ARHIVĂ

DETALII DESPRE EVENIMENT
pagină vizibilă doar de către utilizatorii înregistraţi

ntext şi imagini despre evenimentul anunţat

DETALII ŞI IMAGINI DE LA EVENIMENTUL TRECUT
pagină vizibilă doar de către utilizatorii înregistraţi

ndetalii scrise despre evenimentul trecut prezentat

n imagini de la evenimentul ales din listele cu evenimente trecute
- vizibile ca grupuri de iconuri
- afişare mărită cu un slideshow javascript

slideshow javascript propus: Floatbox
http://randomous.com/tools/floatbox/demo.php

PAGINĂ DE LECTURARE A JURNALULUI
pagină vizibilă doar de către utilizatorii înregistraţi

apelată cu comanda VEZI MAI MULTE din secţiunea JURNAL

n

- luna în curs
- lunile anului în curs
- anii trecuţi

nzonă de afişare a însemnărilor din ziua aleasă în calendar

CALENDAR interactiv cu afişarea zilelor cu însemnări.

GRUP DE ALBUME CU FILME ÎNCĂRCATE DE UTILIZATOR
pagin vizibilă de către ceilalţi "proprietar"

ngrup de iconuri + titluri ale albumelor

ă utilizatori + utilizatorul 

GRUP DE ALBUME CU IMAGINI ÎNCĂRCATE DE UTILIZATOR
pagin vizibilă de către ceilalţi "proprietar"

ngrup de iconuri + titluri ale albumelor

ă utilizatori + utilizatorul 

APLICAŢIE DE MESAGERIE INTERNĂ A SITULUI
pagină vizibilă doar de către utilizatorul înregistrat vizitator al profilului

ninterfaţă de tip e-mail, cu funcţiile şi setul de comenzi aferente

ALBUM CU FILME ÎNCĂRCATE DE UTILIZATOR
pagin vizibilă de către ceilalţi "proprietar"

nvizibile ca grupuri de iconuri
nafişare mărită cu un slideshow javascript
ncomenzile necesare pentru comentarea unui film

slideshow javascript propus: Floatbox
http://randomous.com/tools/floatbox/demo.php

ă utilizatori + utilizatorul 

ALBUM CU IMAGINI ÎNCĂRCATE DE UTILIZATOR
pagin vizibilă de către ceilalţi "proprietar"

nvizibile ca grupuri de iconuri
nvizibile la dimensiuni mari cu un slideshow javascript
ncomenzile necesare pentru comentarea unei imagini

slideshow javascript propus: Floatbox
http://randomous.com/tools/floatbox/demo.php

ă utilizatori + utilizatorul 

CONTACT

PAGINA DE CONTACT
pagină vizibilă de către toţi vizitatorii

ndate de contact pentru:
- probleme generale
- sugestii şi sesizări
- reclamă făcută pe site

AJUTOR

PAGINI DE AJUTOR
pagină vizibilă de către toţi vizitatorii

nFAQs

ndetalii despre conţinutul şi modul de utilizare ale sitului

ALTE DESTINAŢII

ALTE LOCALURI ŞI FIRME DE AGREMENT DIN CLUJ-NAPOCA
pagină vizibilă de către toţi vizitatorii

no selecţie a celor mai bune:
- restaurante, pizzerii
- baruri, pub-uri, cafenele
- cinematografe

nlistă cu:
- numele localului sau firmei
- adresa fizică
- adresa de website
- locaţie şi direcţii
- numere de telefon
- adrese de e-mail
- evaluare de către utilizatori cu de la 1 la 5 stele

START = NOUTĂŢI
pagină vizibilă de către toţi vizitatorii

nultimele 3 evenimente anunţate (party-uri, concerte, spectacole, etc)
> v. EVENIMENTE

nmodificări de date / anulări pentru evenimente

ninformaţii & fotografii despre / de la ultimul eveniment care a avut loc
> v. EVENIMENTE

ncartuşele celor mai văzute 5 profiluri ale utilizatorilor

nLA MULŢI ANI! - cartuşele cu profilurile utilizatorilor care au
data de naştere în ziua curentă

n în primul an de funcţionare > cerere de feedback de la utilizatori:
- ce capitole/rubrici/caracteristici vor în plus
- ce capitole/rubrici/caracteristici li se par inutile
- alte sugestii şi propuneri

- adresă de primire: sugestii@club4you.ro

ÎNREGISTRARE nume utilizator parola LOG IN

FORMULAR PENTRU DATELE UTILIZATORLUI
pagină vizibilă doar de către utilizatorul "proprietar"
conţinutul acestei pagini este afişat în pagina CONTUL MEU / PROFIL

Date obligatorii pentru înregistrare:

ncheckbox de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare ai sitului
- link în cuvintele " termenii şi condiţiile de utilizare"

nDATE CONT
- nume real > alegere: afişare/confidenţial
- nume profil
- adresă de e-mail > alegere: afişare/confidenţial
- parolă / confirmă parola
- şterge contul şi profilul

Date prezentate pentru completare laînregistrare dar care
pot fi competate ulterior în pagina CONTUL MEU>EDITARE PROFIL:

nDATE PERSONALE
- avatar 100x100pixeli

- icon generic "anonimus" afişat automat.
- utilizatorul îşi poate încărca ulterior propriul icon

- sex
- orientare sexuală
- starea civilă

- singur/ă // cu prieten/ă // căsătorit/ă
- dată de naştere
- zodie: calculată automat > alegere: afişare/confidenţial
- religie
- localitate de reşedinţă
- website
- studii
- ocupaţie
- ne/fumător
- băutor (da/nu)
- altele (precizate de utilizator)

nCE-MI PLACE
nCE NU-MI PLACE

nPREFERINŢE

GENERALE
- localuri preferate

- 3x / selectabile din listă dropdown
- evaluarea lor: de la 1 la 5 stele
(> evaluările = însumate şi afişate
în caruşele de prezentare ale localurilor)

- muzica preferată (tip, formaţii, DJi)
- stiluri de dans preferate

- 3x / selectabile din listă dropdown
- băuturi preferate

- 3x / selectabile din listă dropdown
- caracteristici fizice preferate

- selectabile din liste dropdown
- constituţie fizică

(suplă, medie, musculară, plină)
- înălţime
- culoare păr
- culoare ochi
- ten

PAGINA PROFILULUI
- comandă AFIŞEAZĂ (adaugă-mă ca) FAVORIT

- marcajul FAVORIT apare în cartuşul corespunzător din 
listele cu prieteni de pe paginile profilurilor utilizatorilor

- comandă AFIŞEAZĂ ÎNTÂLNEŞTE-MĂ
- marcajul ÎNTÂLNEŞTE-MĂ apare în cartuşul corespunzător 
din listele cu prieteni de pe paginile profilurilor utilizatorilor
- "one click" message trimis prin mesageria internă a sitului

- checkbox PARTICIP LA "POZA ZILEI"

ncomandă ÎNREGISTREAZĂ-TE

Informaţiile apar în profil în funcţie de opţiuni/completarea lor de către utilizator

REZULTATELE CĂUTĂRII
căutarea poate fi facută / paginile pot fi văzute doar de către utilizatorii înregistraţi

nrezultat căutare 1: link către pagina cu termenul căutat

nrezultat căutare 2: link către pagina cu termenul căutat

nrezultat căutare 3: link către pagina cu termenul căutat

.

.

.

nrezultat căutare n: link către pagina cu termenul căutat

termen căutat CAUTĂ

PAGINĂ DE BUN VENIT
pagină vizibilă doar de către utilizatorul "proprietar"

n se activează butonul PROFILUL MEU şi apare submeniul lui.

neste afişat un text cuprinzând:
- un paragraf introductiv de bun venit
- un bloc de text de tip HELP cuprinzând paragrafe descriptive
pentru fiecare din butoanele/capitolele submeniului.
- un bloc de text de tip HELP cuprinzând paragrafe descriptive
pentru celelalte butoane/capitole din meniul principal

LOG OUT CONTUL MEU

PAGINĂ DE PROFIL A UTILIZATORULUI
pagină vizibilă de către ceilalţi utilizatori + utilizatorul "proprietar"

MENIU:

IMAGINI • FILME
(trimite-mi un) MESAJ
(adaugă-mă ca) PRIETEN
(adaugă-mă ca) FAVORIT 
ÎNTÂLNEŞTE-MĂ 

blocuri de informaţii
Informaţiile apar în profil în funcţie de opţiuni/completarea lor de către utilizator

nanunţ/uri:
- "în seara asta" / "mâine seară" / "poimâine seară" ziua şi data
"voi fi în"   / "şi în"  

şi/sau:
- "În" ziua şi data "voi fi prezent/ă la" 
Numele cluburilor şi al evenimentelor vor avea linkuri
către paginile corespunzătoare.

nprofil personal de bază
- avatar mare 162x162pixeli
- nume profil
- ONLINE // ultima vizită: acum minute / ore / zile / luni / ani
- sex icon
- vârsta :: zodia
- din localitate de reşedinţă
- membru de: ore/zile/luni/ani

nDETALII
- nume real
- orientare sexuală
- starea civilă
- dată de naştere
- religie
- studii
- ocupaţie
- ne/fumător
- băutor (da/nu)
- website
- adresa de e-mail
- altele (precizate de utilizator)

nPREFERINŢE
- localuri preferate
- muzica preferată
- stiluri de dans preferate
- băuturi preferate
- caracteristici fizice preferate

comandă RECLAMĂ ACEST UTILIZATOR

nCE-MI PLACE
nCE NU-MI PLACE

nJURNAL SCRIS
- afişează ultima intrare din jurnal
- comandă  VEZI MAI MULTE

- trimite la pagina de lecturare a jurnalului

nGRUPURI
listă cu grupurile ale cărui membru este utilizatorul
- notificare "FONDATOR" pentru grupurile pe care le-a înfiinţat
- comandă VEZI TOATE GRUPURILE MELE

nPRIETENI
- profiluri

- avatar mic 100x100pixeli
- nume profil

info: vezi prietenii mei
- comenzi: TOŢI  /  ONLINE  /  NOI

nCOMENTARII UTILIZATORI
- listă cu comentarii ale utilizatorilor înregistraţi
info: primele XX din YY comentarii
- 20 (?) de intrări afişate
comenzi:

- VEZI TOATE
- ADAUGĂ COMENTARIU

(opţional)
(opţional)

nume club X nume club Y

nume eveniment

APLICAŢIE DE MESAGERIE INTERNĂ A SITULUI
pagină vizibilă doar de către utilizatorul "proprietar"

ninterfaţă de tip e-mail, cu funcţiile şi setul de comenzi aferente

PROFIL ALBUMEPRIETENI GRUPURI MESAJE EDITARE PROFIL

PAGINĂ DE ADMINISTRARE A JURNALULUI
pagină vizibilă doar de către utilizatorul "proprietar"

nCALENDAR interactiv cu afişarea zilelor cu însemnări.
- luna în curs
- lunile anului în curs
- anii trecuţi

ninterfaţă de tip editor simplu de text pentru crearea însemnărilor

JURNAL

FORMULAR DE PROFIL  completat la înregistrare de către utilizator
pagină vizibilă doar de către utilizatorul "proprietar"

Informaţiile apar în profil în funcţie de opţiuni/completarea lor de către utilizator

nANUNŢ 
- de prezenţă în club/uri

- text afişat în funcţie de data aleasă:
"În seara asta / Mâine seară / Poimâine seară"

-  meniu dropdown cu datele calendaristice pe 3 zile
 inclusiv data curentă 

"voi fi în" - meniu dropdown de alegere a clubului nr.1
"şi în" - meniu dropdown de alegere a clubului nr.2

- de participare la evenimente)
"În data de"
- ziua şi data aleasă este afişată în funcţie de de evenimentul ales
"voi participa la" - meniu dropdown de alegere a evenimentului

Anunţurile vor fi şterse automat din locurile afişate după expirarea termenelor.

nDATE CONT
- nume real > alegere: afişare/confidenţial
- nume profil
- adresă de e-mail > alegere: afişare/confidenţial
- parolă / confirmă parola
- şterge contul şi profilul

nDATE PERSONALE
- avatar mare 162x162pixeli

- icon generic "anonimus" afişat automat.
- utilizatorul îşi poate încărca ulterior propriul icon

- sex
- orientare sexuală
- starea civilă

- singur/ă // cu prieten/ă // căsătorit/ă
- dată de naştere
- zodie: calculată automat > alegere: afişare/confidenţial
- religie
- localitate de reşedinţă
- website
- studii
- ocupaţie
- ne/fumător
- băutor (da/nu)
- altele (precizate de utilizator)

nCE-MI PLACE
nCE NU-MI PLACE

nPREFERINŢE

GENERALE
- localuri preferate

- 3x / selectabile din listă dropdown
- evaluarea lor: de la 1 la 5 stele
(> evaluările = însumate şi afişate
în caruşele de prezentare ale localurilor)

- muzica preferată (tip, formaţii, DJi)
- stiluri de dans preferate

- 3x / selectabile din listă dropdown
- băuturi preferate

- 3x / selectabile din listă dropdown
- caracteristici fizice preferate

- selectabile din liste dropdown
- constituţie fizică

(suplă, medie, musculară, plină)
- înălţime
- culoare păr
- culoare ochi
- ten

PAGINA PROFILULUI
- comandă AFIŞEAZĂ (adaugă-mă ca) FAVORIT

- marcajul FAVORIT apare în cartuşul corespunzător din 
listele cu prieteni de pe paginile profilurilor utilizatorilor

- comandă AFIŞEAZĂ ÎNTÂLNEŞTE-MĂ
- marcajul ÎNTÂLNEŞTE-MĂ apare în cartuşul corespunzător 
din listele cu prieteni de pe paginile profilurilor utilizatorilor
- "one click" message trimis prin mesageria internă a sitului

- checkbox PARTICIP LA "POZA ZILEI"

ncomandă PERSONALIZEAZĂ-ŢI PAGINA PROFILULUI

ncomandă ÎNREGISTREAZĂ-TE

PAGINI DE ADMINISTRARE A IMAGINILOR ŞI FILMELOR
pagini vizibile doar de către utilizatorul "proprietar"

ninterfaţă pentru administrarea colecţiilor de imagini şi filme
încărcate de utilizator pe site

nfiecare comandă deschide o pagină corespunzătoare

- comandă IMAGINI
-comenzi:

- CREAZĂ ALBUM
- ÎNCARCĂ IMAGINI
- EDITEAZĂ TITLURI
- ARANJEAZĂ IMAGINILE
- MUTĂ / ŞTERGE IMAGINI

- comandă FILME
-comenzi:

- CREAZĂ ALBUM
- ÎNCARCĂ FILME
- EDITEAZĂ TITLURI
- ARANJEAZĂ FILMELE
- MUTĂ / ŞTERGE FILME

PAGINĂ DE ADMINISTRARE A PRIETENILOR
pagină vizibilă doar de către utilizatorul "proprietar"

pagină pentru administrarea prietenilor şi interacţiunea cu ei
> de detaliat

PAGINĂ DE ADMINISTRARE A GRUPURILOR
pagină vizibilă doar de către utilizatorul "proprietar"

pagină pentru administrarea grupurilor din care face parte utilizatorul
> de detaliat

nPAGINĂ DE PERSONALIZARE A PROFILULUI
pagină vizibilă doar de către utilizatorul "proprietar"

n

- 3 palete de culoare
- 2 layouturi de pagină

ncomandă APLICĂ
>sunt aplicate modificările şi se revine la pagina de editare a profilului

utilizatorul poate alege dintre:

ŢINE-MĂ MINTE

PAGINĂ DE PROFIL A UTILIZATORULUI
pagină vizibilă de către ceilalţi utilizatori + utilizatorul "proprietar"

MENIU:

IMAGINI • FILME
(trimite-mi un) MESAJ
(adaugă-mă ca) PRIETEN
(adaugă-mă ca) FAVORIT 
ÎNTÂLNEŞTE-MĂ 

blocuri de informaţii
Informaţiile apar în profil în funcţie de opţiuni/completarea lor de către utilizator

nanunţ/uri:
- "în seara asta" / "mâine seară" / "poimâine seară" ziua şi data
"voi fi în"   / "şi în"  

şi/sau:
- "În" ziua şi data "voi fi prezent/ă la" 
Numele cluburilor şi al evenimentelor vor avea linkuri
către paginile corespunzătoare.

nprofil personal de bază
- avatar mare 162x162pixeli
- nume profil
- ONLINE // ultima vizită: acum minute / ore / zile / luni / ani
- sex icon
- vârsta :: zodia
- din localitate de reşedinţă
- membru de: ore/zile/luni/ani

nDETALII
- nume real
- orientare sexuală
- starea civilă
- dată de naştere
- religie
- studii
- ocupaţie
- ne/fumător
- băutor (da/nu)
- website
- adresa de e-mail
- altele (precizate de utilizator)

nPREFERINŢE
- localuri preferate
- muzica preferată
- stiluri de dans preferate
- băuturi preferate
- caracteristici fizice preferate

comandă RECLAMĂ ACEST UTILIZATOR

nCE-MI PLACE
nCE NU-MI PLACE

nJURNAL SCRIS
- afişează ultima intrare din jurnal
- comandă  VEZI MAI MULTE

- trimite la pagina de lecturare a jurnalului

nGRUPURI
listă cu grupurile a cărui membru este utilizatorul
- notificare "FONDATOR" pentru grupurile pe care le-a înfiinţat
- comandă VEZI TOATE GRUPURILE MELE

nPRIETENI
- profiluri

- avatar mic 100x100pixeli
- nume profil

info: vezi prietenii mei
- comenzi: TOŢI  /  ONLINE  /  NOI

nCOMENTARII UTILIZATORI
- listă cu comentarii ale utilizatorilor înregistraţi
info: primele XX din YY comentarii
- 20 (?) de intrări afişate
comenzi:

- VEZI TOATE
- ADAUGĂ COMENTARIU

(opţional)
(opţional)

nume club X nume club Y

nume eveniment

LOGO
START: NOUTĂŢI

CLUB SITE - STRUCTURĂ PROPUSĂ - ETAPA 3  v.1 

LISTE CU PROFILURILE UTILIZATORILOR PRIETENI
pagini vizibile de către toţi vizitatorii
doar utilizatorii înregistraţi au acces la comenzi

LISTE CU PROFILURILE UTILIZATORILORpagină identică cu PROFILURI/

PAGINI ALE GRUPURILOR ÎN CARE ESTE MEMBRU UTILIZATORUL 
pagini vizibile de către toţi vizitatorii
doar utilizatorii înregistraţi au acces la comenzi

Ppagini identice cu GRUPURI/ AGINĂ DE GRUP

LISTE CU PROFILURILE UTILIZATORILOR PRIETENI
pagini vizibile de către toţi vizitatorii
doar utilizatorii înregistraţi au acces la comenzi

LISTE CU PROFILURILE UTILIZATORILORpagină identică cu PROFILURI/

PAGINI ALE GRUPURILOR ÎN CARE ESTE MEMBRU UTILIZATORUL 
pagini vizibile de către toţi vizitatorii
doar utilizatorii înregistraţi au acces la comenzi

Ppagini identice cu GRUPURI/ AGINĂ DE GRUP

PAGINĂ DE LECTURARE A JURNALULUI
pagină vizibilă doar de către utilizatorii înregistraţi

apelată cu comanda VEZI MAI MULTE din secţiunea JURNAL

n

- luna în curs
- lunile anului în curs
- anii trecuţi

nzonă de afişare a însemnărilor din ziua aleasă în calendar

CALENDAR interactiv cu afişarea zilelor cu însemnări.

GRUP DE ALBUME CU FILME ÎNCĂRCATE DE UTILIZATOR
pagin vizibilă de către ceilalţi "proprietar"

ngrup de iconuri + titluri ale albumelor

ă utilizatori + utilizatorul 

GRUP DE ALBUME CU IMAGINI ÎNCĂRCATE DE UTILIZATOR
pagin vizibilă de către ceilalţi "proprietar"

ngrup de iconuri + titluri ale albumelor

ă utilizatori + utilizatorul 

ALBUM CU FILME ÎNCĂRCATE DE UTILIZATOR
pagin vizibilă de către ceilalţi "proprietar"

nvizibile ca grupuri de iconuri
nafişare mărită cu un slideshow javascript
ncomenzile necesare pentru comentarea unui film

slideshow javascript propus: Floatbox
http://randomous.com/tools/floatbox/demo.php

ă utilizatori + utilizatorul 

ALBUM CU IMAGINI ÎNCĂRCATE DE UTILIZATOR
pagin vizibilă de către ceilalţi "proprietar"

nvizibile ca grupuri de iconuri
nvizibile la dimensiuni mari cu un slideshow javascript
ncomenzile necesare pentru comentarea unei imagini

slideshow javascript propus: Floatbox
http://randomous.com/tools/floatbox/demo.php

ă utilizatori + utilizatorul 

LISTE CU PROFILURILE UTILIZATORILOR ANUNŢAŢI
pagini vizibile de către toţi vizitatorii
doar utilizatorii înregistraţi au acces la comenzi

nliste cu profilurile utilizatorilor prezentate în cartuşe standardizate
- cartuşele conţin linkuri către paginile de profil ale utilizatorilor
- informaţii în cartuş:

- avatar mic 100x100pixeli
- nume profil
- ONLINE // ultima vizită: acum minute/ore/zile/luni/ani
- icon sex
- vârsta :: zodia
- localitate de reşedinţă
- membru de ore/zile/luni/ani
- popup info label > activată de comanda (roll over) UNDE VOI FI

- "în seara asta" / "mâine seară" / "poimâine seară" 
ziua şi data "voi fi în" nume club X  / "şi în"
nume club Y 
şi/sau:
- "În" ziua şi data "voi fi prezent/ă la"
nume eveniment

- comenzi în cartuş:
- (trimite-mi un) MESAJ
- (adaugă-mă ca) PRIETEN
- (adaugă-mă ca) FAVORIT (opţional)
- UNDE VOI FI
- ÎNTÂLNEŞTE-MĂ (opţional)
- RECLAMĂ-L

nfiltre de selectare a profilurilor:
a. caracteristici temporale:

- membri noi (ultimele 3 zile)
- profiluri actualizate recent  (ultimele 3 zile)
- membri online

b. date personale utilizator:
- sex
- vârstă
- starea civilă
- oraş de reşedinţă
- preferinţe

PAGINĂ REZERVARE
pagină vizibilă doar de către utilizatorii înregistraţi

ndepinde de politica clubului / de lămurit


