
Możliwości zamieszczania katalogu produktów PAR na swoich stronach 
internetowych 

Informacja dla Partnerów PAR 

Udostępniliśmy specjalnie przygotowany, wirtualny katalog produktów on-line. Najważniejszą 

cechą wspomnianego katalogu jest możliwość zamieszczania go na własnych podstronach lub 

serwisach internetowych. Katalog jest anonimowy – dzięki temu, agencja może posługiwać się 

katalogiem RoyalDesign w taki sam sposób jakby był on jej autorskim zestawieniem. 

Informacje techniczne 

Z handlowego punktu widzenia może się okazać, iż istotnym jest by nawet w adresie podstrony nie 

ujawniane były nazwy i znaki handlowe PAR. Mając to na uwadze przygotowaliśmy mechanizmy 

niezbędne do ukrywania źródła pochodzenia katalogu. 

Obecnie katalog dostępny jest pod adresem: http://www.royaldesign.pl/ 

Aby efektywnie wykorzystać katalog na własnej stronie, najlepiej zastosować osadzanie 

odnośników w ramkach (<FRAME>, <IFRAME>). Przykład kodu HTML realizującego taki 

odnośnik: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"> 

<HTML> 

<HEAD> 

 <TITLE>royaldesign.pl</TITLE> 

</HEAD> 

<FRAMESET cols="25%,*"> 

 <FRAME name=”MojaStrona” src="./twoja_strona.html" frameborder="0"> 

 <FRAME name=”Ofertownik” src="http://www.royaldesign.pl" frameborder="0"> 

</FRAMESET> 

</HTML> 

W powyższym przykładzie okno przeglądarki podzielono na dwie kolumny, z których pierwsza 

zajmuje 25% ekranu, a druga pozostałe 75%. W pierwszej kolumnie wyświetlić można dowolną 

treść – w tym przykładzie jest to plik twoja_strona.html – zaś w drugiej wyświetlony będzie 

katalog. 

Jeśli Państwa strona ma już podział na ramki i chcielibyście w jednej z nich zawrzeć katalog lub 

otworzyć go w osobnym oknie można posłużyć się językiem prostym odnośnikiem. 

<A href="http://www.royaldesign.pl" target="nazwa_ramki"> 

W powyższym przykładzie odnośnik zostanie otworzony w ramce o nazwie  nazwa_ramki (nazwa 

ramki to opis przypisany do atrybutu name znacznika <FRAME> - patrz poprzedni przykład). 

Należy zatem zamiast  nazwa_ramki wpisać rzeczywistą nazwę ramki z Twojej witryny. Można tez 

użyć kilku ustalonych nazw ramek: 

_new – jeśli chcemy otworzyć Katalog w nowym oknie przeglądarki 

_blank – jak wyżej 

_parent – jeśli chcemy otworzyć Katalog w tym samym oknie zamiast naszej strony 

_top – jeśli chcemy otworzyć Katalog tym samym oknie zastępując nim jakąkolwiek inną 

zawartość (przydatne w przypadku ramek zagnieżdżonych, gdy jedna ramka zawiera kolejne 

ramki) 

http://www.royaldesign.pl/

