 - createמערכת ניהול תוכן
אתר האינטרנט הינו חלון הראווה שלך ברשת האינטרנט .המבקרים באתר חייבים לקבל את
התמונה המלאה והעדכנית ביותר על הפעילות שלך ,ולכן האתר חייב להיות דינאמי וגמיש ,ועליו
להיות מעודכן בתכנים העדכניים ביותר בכל זמן נתון.
מערכת ניהול התוכן  createמאפשרת עדכון מלא של כל תכני אתר .עדכון התכנים מתבצע דרך
רשת האינטרנט מכל מקום בעולם בזמן אמת ,וכל זאת בצורה קלה ,מהירה וידידותית
למשתמש ,ללא צורך בידע מוקדם.

יתרונות המערכת
 createהינה מערכת מודולארית .המערכת מאפשרת לאתר האינטרנט שלך לצמוח יחד עם פעילות
הארגון .עם השינויים בפעילות הארגון ,קיים הצורך במערכת שתדע להתאים את עצמה למצבים
משתנים.
הטכנולוגיה שלנו מאפשרת לנו להרחיב את המערכת בהתאם לצרכיך על פי הדרישות המשתנות ,גם
אם הצרכים אינם ידועים מראש.

מידע כללי
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 createכתובה ב  – ASP.NETסביבת הפיתוח המתקדמת ביותר של מיקרוסופט.
 createתומכת בבסיס הנתונים  – SqlServerבסיס הנתונים המתקדם ביותר של מיקרוסופט.
 createמתאימה לאתרי תדמית ,אפליקציות אינטרנט מורכבות ,ולאתרים בעלי מבנה משתנה.
 createמאפשרת עבודה עם מספר בלתי מוגבל של תבניות עיצוביות.
 createלא מוגבלת בנפח המידע או בכמות הגולשים באתר.
 createניתנת להרחבה ע"פ צרכי הלקוח ,ללא צורך להחליף את האתר או המערכת.
 createמותאמת למשתמש ללא ידע טכני ,ועל כן הטמעת המערכת הינה מהירה ביותר.
 createמאפשרת שינוי תכני האתר מכל מחשב בעולם.
 createגמישה ,ידידותית וקלה לשימוש.
 createמאפשרת תחזוקה עתידית קלה ומהירה.

גוגל ומנועי החיפוש
•
•
•

המערכת ידידותית למנועי החיפוש ובעיקר ל .Google
המערכת מאפשרת עריכה של כל תגיות ה  Metaאשר מקדמות את האתר במנועי החיפוש.
המערכת מסננת תגיות עיצוב מיותרות ,מצמצמת את גודל הדף ,ומסייעת בקידום האתר במנועי
החיפוש.

רחוב הבונים  10רמת גן מיקוד  | 52462טלפון03-5757135 :

www.iMoon.co.il

 - createמערכת ניהול תוכן
מפרט המערכת
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

עץ אתר דינאמי וגמיש.
הוספת דפים וקטגוריות ללא הגבלה.
שליטה מלאה על תצוגת התכנים בדף.
קישוריות מלאה בין כל הדפים באתר.
צפייה ועריכה של משתמשים רשומים לאתר.
מנגנון שליחת דואר אלקטרוני מעוצב למועדון מנויים.
הוספה ,עדכון ומחיקה של טקסטים בכל האזורים באתר.
הוספה ,עדכון ומחיקה של חדשות.
הוספה ,עדכון ומחיקה של באנרים.
הוספה ,עדכון ומחיקה של מאמרים מקצועיים.
הוספה ,עדכון ומחיקה של שאלות ותשובות.
הוספה ,עדכון מחיקה של גלריות תמונות.
הוספה עדכון ומחיקה של טפסים ושאלונים.
הוספה ,עדכון ומחיקה של כל סוגי הקבצים ,תמונות ,וקבצי פלאש.
הוספה ,עדכון ומחיקה של כותרות הדפדפן ,ומילות החיפוש.
הוספה ,עדכון ומחיקה של הרשאות גישה לאתר האינטרנט ,ולמערכת ניהול התוכן.
המערכת תומכת בהוספה של מנגנוני עריכה חדשים ע"פ דרישות הלקוח.

עריכת טקסט
עריכת הטקסט מתבצעת באמצעות עורך טקסטואלי מתקדם וידידותי למנועי החיפוש.
•
•
•
•
•
•
•

שליטה בסוג ,גודל ,הדגשה וצבע של גופנים.
ישור פיסקה לימין או שמאל.
הוספה של תבליטים ומספורים.
הוספה של טבלאות.
הוספה של תמונות באזורים חופשיים.
הוספת קישורים.
אפשרות להעתקה חכמה של טקסטים ישירות ממסמכי  Wordו .Excel

תוספות מובנות לאתר האינטרנט
•
•
•
•
•

מנוע חיפוש על תכני האתר.
מפת אתר דינאמית.
הרשמה לרשימת תפוצה.
סרגל תפריט ניווט מהר.
שלח לחבר ,גירסה להדפסה ,הוספת דף למועדפים.

יצירת קשר
למידע נוסף ,שלחו מייל ל.info@imoon.co.il :
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