SERIALZONE.CZ MĚNÍ TVÁŘ

Praha, 14. listopadu 2011. Největší česká seriálová databáze, SerialZone.cz, prochází svou první
velkou proměnou. Podílel se na ní tým lidí ze společnosti Outpoint, s.r.o., která má nyní
SerialZone.cz pod svými křídly. Kromě na první pohled zřejmé změny designu se návštěvníci dočkají
i nových funkcí. S podobnými se doposud mohli potkávat pouze na zahraničních webech. Mezi
nejvýraznější novinky patří seriálový kalendář a seznam odvysílaných a shlédnutých epizod.
Projeví se nějak uvedené změny na chodu samotného webu? „Návštěvníci se díky stabilnímu
firemnímu zázemí dočkají lepší podpory a stálého rozvoje současných i nových funkcí. Také se nám
podařilo domluvit partnery pro sponzoring soutěží. Jinak vše zůstává při starém a rádi bychom
zůstali tím samým fanouškovským projektem, jako na začátku,” uvedl Lukáš Nedvěd, zakladatel
původní SerialZone.cz.
SerialZone.cz se poprvé veřejnosti otevřela 11. listopadu 2007 jako sesterský projekt filmového
portálu kfilmu.net. Netrvalo dlouho a brzy se stala modlou všech seriálových fanoušků. To vše
především díky pestré databázi, která k dnešku čítá více jak 2500 seriálů a přes 22 000 popsaných
epizod. Z původní one-man show se brzy stal komunitní web, když se kolem zakladatele utvořila
početná skupina fanoušků. Mezi nimi byl i Vladimír Foltán, jeden ze spoluzakladatelů společnosti
Outpoint, s.r.o. „Byli jsme u prvních dětských krůčků SerialZone a pomoci tomuto portálu s kroky
do dospělosti pro Outpoint byla a stále je velká výzva. Věřím, že naše fanoušky potěšíme novinkami,
které jsme pro ně připravili.“
Bylo přepsáno jádro celého systému, což do budoucna umožní přidávat další nové funkce. Na webu
je použito několik desítek drobností, které jej dělají hravějším a přívětivějším na ovládání, ať už
jde o uživatelské trofeje či každý den se měnící slogan pod samotným logem webu.

Společnost Outpoint, s.r.o. vznikla na jaře 2011 se záměrem inovovat a vyvíjet netradiční portálová řešení.
Jejím cílem je zúročit mnohaleté zkušenosti s tvorbou webových prezentací a e-learningu a poskytnout
v této oblasti komplexní servis. Outpoint, s.r.o. realizuje projekty od počáteční myšlenky přes základní
grafický návrh, kreativní vytváření log a materiálů až k samotné realizaci. Vedle této hlavní činnosti
se společnost dále věnuje vlastním projektům (např. portál SerialZone.cz).

