Řešení na míru
Nabízíme vlastní redakční systém pro firemní stránky, který umožňuje:

Přihlášení a úpravy
staň se sám webmastrem svého webu
po přihlášení můžete upravovat obsah
snadná úprava textů pomocí editoru
jednoduchá práce s obrázky v galeriích
kategorie pro články, fotogalerie, uživatele...
sledujeme návštěvovanost i počet zobrazení
zavřít

Redakční systém
intuitivní ovládaní redačního systému!
snadná aktualizace a psaní nových článků/přízpěvků na web
jednoduchá práce s obrázky
nové galerie na webu během několika minut!
podpora HTML5
optimalizováno pro mobilní zařízení
zavřít

Uživatelé
jednoduchá registrace uživatelů i nastavení práv
možnost kategorizace reg. uživatelů
možnosti rozšíření o detaily uživatelů
adresáž kontaktů pro modul doklady

synchronizace s newslettrem
zavřít

Fotogalerie
nové galerie na web během několika minut
pro zkušené ještě rychleji! - stačí nahrát fotky na FTP
automatické výřezy nahraných fotografií
jednoduchá práce s obrázky
optimalizováno pro mobilní zařízení
zavřít

SEO optimalizace
vnořená automatická SEO optimalizace
ideální pro firemní stránky
výborné SEO výsledky
systém a design na míru
připravené podklady výhodou
zavřít

Galerie - upload na FTP
rychlé vytvoření velkých galerií
automatickyé generování z fotografií na FTP
oříznutí obrázků je možné ihned a online!
nutný nějaký FTP file manager
zavřít

E-shop
vnořená automatická SEO-optimalizace
možnost vedení skladu on-line
export do PDF
výborné SEO výsledky
platby kartou online
import produktů z xml
připravené podklady výhodou
zavřít

Sklad on-line
export skladu do PDF
klient vidí počet skladem
připravujeme rozšíření na více skladů
zavřít

Přepravci v e-shopu
zadejte své přepravce
nastavte možnosti přepravce
e-shop může kontrolovat váhu zásilky
zavřít

Adresář e-shopu
historie objednávek klienta
manuální úpravy objednávek
přehledy obratu
zavřít

Sociální sítě
propojení se sociálními sítěmi(sdílením) + Facebookové tlačítko LIKE!
můžete využívat interní nebo facebookové komentáře u přízpěvků
využívejte sdílení na sociálních sítích
nezapomínejte na možnost videí
zavřít

Newsletter
posílejte newslettry
nové akce a slevy přímo do e-mailu vašich klientů!
externí služba pro naše klienty
profesionální graficky zpracované e-maily
automatické rozesílání e-mailů
zavřít

Responsivní web
optimalizace pro mobilní telefony i tablety
podporujeme BOOTSTRAP
držíme krok s novými technologiemi
velké možnosti efeketů na míru
zavřít

Ořez obrázků on-line
není potžeba programu ve vašem PC k ořezu obrázku!
náhledy jsou při uploadu obrázků tvořeny automaticky
obrázky lze oříznout on-line!
podpora pro formát JPG
zavřít

BASIC
5000 Kč (nebo 250 Kč/měs)*
Poradíme s doménou
Zajistíme hosting
Responsivní layout
SEO optimalizace
Technická podpora
Statické stránky
Bez redakčního systému
Newsletter jako externí služba
Objednat
více
ukázky

FULL
15 000 Kč (nebo 450 Kč/měs)*
Redakční systém
Responsivní layout
SEO optimalizace
Tech. podpora na e-mailu
Export dokladů do PDF
Formuláře, ceník služeb
Bez e-shopu
Newsletter jako externí služba
Objednat

více
ukázky

E-SHOP
25 000 Kč (nebo 750 Kč/měs)*
Redakční systém
Responsivní layout
SEO optimalizace
Export ceníků
Technická podpora na e-mailu
Export dokladů do PDF
funkce skladem, akce, novinka
Evidence a úpravy objednávek
Newsletter jako externí služba
Objednat
více
ukázky

CMS+
od 45 000 Kč (nebo od 1 200 Kč/měs)*
Redakční systém
Responsivní layout
SEO optimalizace
Dohled nad chodem systému
Podpora

Export a import PDF, XLS, TXT

Formuláře a efekty na míru
Vývoj nových funkcí
Aktualizace systému
Objednat
více
ukázky
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