A weboldal felszereltsége - az alkalmazások szükség szerint ki – be kapcsolhatóak
Professzionális weboldaltárhely – email címek, adatbázisok, tárhely adminisztrációs felület, stb

ok

Domain regisztráció, v. át regisztráció – zökkenőmentes bejegyzés, v. átállás

ok

Beépített SEO eszközök – keresőbarát url, cikkenként adható kulcsszavak, H1 címek, stb

ok

Korlátlan számú menüpont és almenüpont – végtelen bővíthetőség, korlátlan rugalmasság

ok

Tetszőleges szerkezeti felépítés, és tipográfia – igényes testre szabás, korszerű arculat

ok

Szabad szavas kereső – vele minden fontos információt megtalálnak a látogatók az oldalon

ok

Reszponzív - okostelefonok, tabletek kijelzőméreteihez igazodó, vagy azokra optimalizálható
megjelenés a típustól és felhasználói igényektől függően – ki-be kapcsolható

ok

Google Analytics, részletes látogatószámláló – ki, honnan, mikor, mit nézett meg a weboldalon

ok

Felhasználóbarát, magyar nyelvű adminisztrációs felület – a weboldal tetszőleges frissítése,
bővítése képekkel, szövegekkel, videókkal, zenékkel, hang fájlokkal, stb

ok

Esztétikus képgaléria – a képi tartalom kifejező, esztétikus megjelenítése

ok

Multimédia, audio, és videó lejátszó – multimédiás tartalom kifejező, esztétikus megjelenítése

ok

Elegáns dizájn, a vonzó megjelenésű mintákból válogathat- egyedi, szép és modern weboldal

ok

Adatbázis és korszerű, dinamikus weboldalmotor – gyors letöltődés, böngészőfüggetlen
megjelenés és működés

ok

RSS hírcsatorna – a weboldalt és információit még többen követik és keresik

ok

Regisztrált felhasználók részére hozzáférhető tartalom létrehozása és felhasználók
regisztrálása – titkos, zárt, vagy exkluzív weboldalterületek kialakítása és regisztráció bárki, vagy
meghatározott személyek számára

ok

Látványos, interaktív slider-ek és slideshow-k – képek és szöveges tartalmak megjelenítése,
mozgatása, görgetése, úsztatása több mint 50 fajta mozgókép-szerű galéria alkalmazással

ok

Jelszavas bejelentkezés – regisztrált felhasználók részére hozzáférhető tartalom eléréséhez

ok

Archívum – hírek, tartalmak, tartalmi elemek pl. képek, filmek archiválása

ok

Időzített megjelenítés – hírek, tartalmak időzített megjelentetése és/vagy kikapcsolása

ok

Dátum és szerző megjelenítése – tartalom létrehozási időpontja és szerzője - ki-be kapcsolható

ok

Facebook, Twitter, Google+, stb közösségi média kapcsolat – tetszőlegesen beállítható

ok

Nyomtatás, PDF és E-mail ikon – cikkek online kinyomtatása, pdf-be konvertálása, továbbítása

ok

Választható szövegű „Bővebben” gomb – írások, tartalmi elemek bevezetőjéhez

ok

Google térkép a weboldalba építve - igény szerint útvonaltervezővel: vele bárki gyorsan
megtalálja a célt, a beállított objektumokat, pl. az Ön vállalkozását, boltját, üzletét, irodáját

ok

Elegáns kapcsolattartó űrlap, levélküldő mezővel, elérhetőségi adatokkal – divatos,
platformfüggetlen – azokkal is felveszi a kapcsolatot, akik nem tudnak E-mailt küldeni Önnek –
változatosan szerkeszthető, paraméterezhető

ok

Legfrissebb hírek, írások alkalmazás az oldalon – a látogatók többsége ezekre kiemelten
„vadászik”, és jó néven veszi, ha azonnal megtalálja

ok

Hírlevél, hírlevél feliratkozás, hírlevélküldés, feliratkozók kezelése – interaktív kapcsolattartás
a feliratkozókkal az adminisztrációs felületről vezérelhető, professzionális hírlevélküldő rendszerrel

ok

Nyelvkezelő, többnyelvű komponens – tetszőleges számú nyelven jeleníti meg a lefordított
tartalmat az internetezők által jól ismert módon, a nyelvet szimbolizáló zászlóra kattintással

ok

Használati kézikönyv - laikusok számára is jól érthető útmutató a weboldal képi, szöveges
és audiovizuális tartalmának korlátlan, gyors szerkesztéséhez, frissítéséhez, bővítéséhez

ok

Professzionális webáruház alkalmazás – kérésre díjmentesen telepítjük

ok

Elkészítés határideje megrendelés beérkezésétől számítva (munkanap)

5

