Webpage.io

Standard funktioner
Standard funktionerne i Webpage.io Content Management System (CMS) er mange, i skemaet nedenfor
kan du se funktioner beskrevet kort.
Produkter og dokumenter
•
•
•

Udgiv avancerede dokumenter uden kendskab til HTML osv.
Ubegrænset tekst, video og billedmateriale.
Tekst og billeder redigeres i avanceret tekstbehandling, der minder om kendte tekstbehandlings-programmer. Indholdet kan derfor
placeres helt efter eget valg.

Menu-dokumenter
•
•
•

Ubegrænset tekst, video og billedmateriale.
Tekst og billeder redigeres i avanceret tekstbehandling, der minder om kendte tekstbehandlings-programmer.
Indholdet kan derfor placeres helt efter eget valg.

Dokument indstillinger
•
•
•
•
•
•

Udgivelses- og arkiveringsdato for et produkt/dokument.
Login beskyttelse.
Skjult dokument (produktet/dokumentet vises ikke i topmenuen og på lister).
Fremhævelse af produkt/dokument ved hjælp af rubrikker/infobokse.
Relaterede produkter/dokumenter.
Søgemaskineoptimering (Meta-tags til eks. Google™).

Filhåndtering
•
•
•
•

Overfør de fleste kendte filtyper via filoverførsel f.eks. lyd, video, PDF-dokumenter osv.
Overfør flere filer ad gangen (kun Internet Explorer 9).
Drag and drop filer i filhåndteringen.
Rediger overførte filer via filhåndteringen, billede størrelse, slet, opret bibliotek, omdøb filnavne osv.

Nyhedsbreve
•
•
•
•

Opret, udsend og rediger dine nyhedsbreve.
Opret forskellige nyhedsgrupper.
Automatisk brugerstyret tilmelding / afmelding.
Importer/eksporter e-mail adresser.

Web design
•
•

CSS3 Web design tilpasning af typografi, baggrundsfarver, grafik m.m. for hver CMS skabelon.
5 forskellige CMS web design/layout skabeloner, som du kan tilpasse efter behov.

Navigations-menu
•
•
•
•
•
•
•

100% dynamisk topmenu.
"Ubegrænsede" niveauer.
Opret kategorier fuldstændig efter eget valg.
Rediger oprettede kategorier.
Tilpas layout typografi, størrelse, farvevalg etc.
Sorter kategorier efter eget valg.
Beskrivelse af kategori (avanceret tekstbehandling).

Google Maps™
•
•
•

Avanceret værktøj til at oprette hot spots på Google Maps™.
Vis f.eks. dine forhandlere eller firma lo kationer på kort.
Streetview integreret.

Brugerstyrring CMS

•
•
•
•

Opret ubegrænset antal brugere.
Udskift nemt brugernavn og adgangskode til din administration.
Tildel forskellige rettigheder (f.eks. enkelte afdelinger/brugere kan kun redigere særligt indhold).
Glemt adgangskode funktion.

Brugerstyring hjemmeside
•
•
•

Opret webside-brugere til beskyttet indhold på hjemmesiden.
Log på med eller uden godkendelse.
Brugergrupper.

Form Manager
•
•

Avanceret formular modul til indsamling af data.
Eksporter indsamlede data.

Google Analytics™
•
•

Indsæt sporingskode.
Aktiver/de aktiver.

Søgemaskineoptimering
•
•
•
•
•

Søgemaskine venlige web-adresser.
Unikke titler og beskrivelser på dokumenter.
Robot index/follow etc.
Unikt "HEAD TAG" til hvert dokument.
Valideret HTML5 og CSS3 output.

Mobil version
•
•
•
•

jQuery Mobile integration.
Indhold og funktioner som "den rigtige" hjemmeside.
Unik forside.
Design værktøj.

