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O mne

● 20 WordPress tém pre vlastný blog, ktorý sa nikdy nedostal z 
localhostu

● Monogram: JOJ, Huste.tv 1.0 a 2.0, eTrend (WP)

● Odyzeo: Prima banka, PosAm (WP)

● Efabrica: JOJ 2.0

● Freelance: Jaga (niekoľko WP) a nejake drobné

● Denník N: fulltime (WP)



O Nku

● Tlačený denník, internetové médium a vydavateľstvo

● Vzniklo po odchode časti členov redakcie denníka SME v roku 2014

● Od začiatku sa rátalo s primárnymi príjmami z predplatného

● Pri vzniku tvorilo redakciu Denníka N okolo 40 ľudí
a 0 programátorov, teraz 60+5

● Na našich technológiach beží aj redakčne samostatný český Deník N



Vydavateľské vízie

● Stať sa značkou pre nezávislú žurnalistiku v strednej Európe

● Propagovať zmysel plateného obsahu na internete



Čísla: Návštevnosť

● Hneď po spustení mal web 500k návštevníkov

● V súčasnosti 1M RU a 20M PV mesačne, denne 200k RU

● TOP20 slovenského internetu

● Tretí najnavštevovanejší seriózny spravodajský web
(za Aktualitami a SME)



Čísla: Redakcia a užívatelia

● Návštevnosť: mobil 66%, desktop 28%, tablet 6%

● Mesačne vychádza okolo 600 článkov a 3k minút

● Okrem redakcie publikuje u nás ešte 3k blogerov



Čísla: Predplatné

● V súčasnosti 288k registrovaných užívateľov

● Z toho 42k aktívnych predplatiteľov

● Ročné príjmy z predplatného 1,2M (zarátaná aj tlač)

● Predplatné 80%, reklama 20%



● Drag&drop administrácia titulky

● Meta dáta k článku a taxonómiam, k tomu vlastné procesy

● Logovanie akcií v admine (pre políciu)

● Správa reklamy, CTA boxov pre newslettre a odbery tém

● Generovanie textových OG:image-s

● Notifikácie (OneSignal)

● Vlastné API pre aplikácie

● Diskusie [WIP]

WordPress: Naše custom veci



WordPress: Technické info

● GULP builduje celý projekt (LESS, JS, React...)

● Troška React-u (Mnt.sk)

● Jedna parent a 2 child témy

● Vlastná funkcionalita rozdelená do 60 pluginov

● Externých pluginov ostalo 8 a bude ich ubúdať

● Funguje iba ako redakčný systém

● Integrácia s našími ďalšími modulmi až na frontende



Img (Glide)

● On-the-fly orez a zmena veľkostí

● Oveľa rýchlejšie ako akékoľvek (aj platené) riešenie pre WP

● Vytvorené obrázky zostávajú cacheované na Varnishi



Cache vrstva (Varnish/Redis)

● Cache pre web a obrázky

● Servovanie zamknutých/odomknutých článkov

● Redirecty na inú doménu pre Éčko



Predplatné/CRM

● Správa užívateľov a predplatných

● Platby

● Zamykanie článkov



REMP (remp2020.com)

● Open source (Google grant)

● Analytika zameraná na predplatné

● A/B testy pre nadpisy, obrázky a umiestnenie paywall-u

● E-mailový marketing

● Marketing na stránke (bannery na základe analytiky)

● Iba letmá integrácia s WP (podobne ako GA)



REMP



Filozofia vývoja

● Extrémne krátke zadania, sloboda pri vývoji

● Veľmi dobrý pomer čas/výsledok, tolerovateľná chybovosť

● Veľká časť testovania prebieha na živom webe, máme teda 200k+ testerov



● Wordpress a 70 pluginov dal dokopy jeden redaktor

● WP viac nefungoval ako fungoval

● Systém pre predplatné za víkend

Prvý WP a CRM



Nultý redizajn



Nultý redizajn

● Nakreslená bola len časť titulky a článku

● Takmer bez špecifikácie

● Väčšinu pluginov sme vyhodili,
čo bolo treba sme si urobili sami v téme



Prvý redizajn, refaktoring a České Nko



Prvý redizajn, refaktoring a České Nko

● Máme dizajn aj špecifikáciu (asi 3 strany)

● Okrem redizajnu potrebný aj refaktoring, preklady, rozdielné 
konfigurácie a child témy

● Rozdelenie vlastných funkcionalít do väčšieho počtu pluginov

● Zbúchané za 4 mesiace, aby sme stihli pekný dátum: 28. októbra



Google DFP a Éčko



Google DFP a Éčko

● Znova s časom natesno aby sme spustili 1. septembra

● Prechod na nový reklamný system a "nový web" pre Ekonomiku

● Špecifikácia aj wireframe bol jeden dokument (Google Paper)

● Prvýkrát dizajnujeme mobile first

● Požiadavka aby bola jedna administrácia pre oba weby

● WP sme dostali na hranu (najmä iná doména pre rubriku E)



Technologické plány

● Kompletný refaktor WP kódu

● Prechod na Multisite

● Frontendová optimalizácia

● Implementácia PWA aspoň na niektorých častiach webu (Mnt.sk, E)

● Implementácia AMP



Hľadáme posily

● Junior WP/PHP, ak sa chcete veľa naučiť

● Senior WP/PHP, ak si myslíte že by sme to mali robiť inak



</N>
twitter.com/michalrusina
facebook.com/michalrusina

email@michalrusina.sk


