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futureCMS
autorski system zarządzania treścią
Dowiedz się jak to się dzieje, że dobrze zaprojektowany system zrządzania
treścią oszczędza Twój czas dając Ci jednocześnie wolność tworzenia.
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Wprowadzenie
Ciągły postęp technologiczny oraz idące za nim radykalne zwiększenie wydajności łącz
internetowych umożliwia twórcą aplikacji webowych zgoła odmienne podejście do procesu
tworzenia interfejsów użytkownika. Stają się one bardziej przyjazne dla mniej zaawansowanych
użytkowników umożliwiając im tworzenie profesjonalnie wyglądających oraz dobrze zarządzanych
serwisów internetowych. Agencje interaktywne, które tego nie widzą szybko boleśnie tego
doświadczą gdy zaczną odchodzić od nich klienci na rzecz aplikacji z przyszłościowego segmentu
produktowego do jakiego zalicza się niewątpliwie futureCMS.

Czy wygoda i użyteczność jest droższa ?
Wbrew obiegowym opiniom wygoda obsługi nie musi wcale być droższa. Cena tego typu
produktów kształtuje się na tym samym poziomie co archaicznych konstrukcji konkurencji.
Uwarunkowane jest to konstrukcją wewnętrzną systemu umożliwiającą wielokrotne
wykorzystywanie raz stworzonych modułów w różnego typu aplikacjach a co za tym idzie
obniżenie kosztów wdrożenia aplikacji. Sam proces projektowania tego typu aplikacji jest dłuższy
natomiast późniejsze jego wykorzystanie kosztuje tyle samo czasu co innych produktów na rynku.
Zyskuje na tym więc klient, który w tych samych kosztach otrzymuje produkt o znacząco lepszych
parametrach.

Co muszę posiadać aby oszczędzać czas korzystając z futureCMS ?
1. Serwer z zainstalowanym interpreterem PHP w wersji 5 lub wyższej
2. Bazę danych MySql w wersji 5 lub wyższej
Wszystkie komercyjne serwery spełniają powyższe wymagania tak więc wszystko zależy tylko i
wyłącznie od Twojej decyzji.

Spraw aby zarządzanie Twoją stroną stało się przyjemnością.
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Nieograniczone możliwości w Twoim zasięgu
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Repozytorium – składnica Twoich plików, zdjęć, galerii, menu nawigacyjnych oraz tekstów
do wielokrotnego wykorzystania w strukturze strony. Już nie musisz wielokrotnie tworzyć
tych samych elementów, teraz za ich pomocą jak z klocków budujesz zawartość podstron.
Wolność tworzenia struktury serwisu. Teraz to ty decydujesz na jakiej stronie ma się
wyświetlać jaki boks oraz co ma zawierać.
Prezentuj cykliczne wiadomości w formie newsów. Pozwól odwiedzającym je komentować a
systemowi automatycznie cenzurować wulgaryzmy.
Edytuj teksty z pomocą przyjaznego edytora o funkcjonalności znanej dotychczas tylko w
pakietach biurowych.
Dodawaj jednym kliknięciem zdjęcia do galerii bez przeładowania strony.
Zmieniaj kolejność rekordów na liście oraz zdjęć w galeriach za pomocą myszy. Zapomnij o
enigmatycznych systemach do zmiany pozycji. Złap element i przenieś go w dowolne
miejsce.
Edytuj nazwy elementów bezpośrednio na liście tak jak to robisz w Exelu.
Obserwuj wszystkie wprowadzane zmiany na bieżąco bez przeładowań bezpośrednio w
panelu. Dopiero teraz wiesz co tak naprawdę robisz i jak to będzie wyglądało na stronie.
Usuwaj elementy i zmieniaj ich widoczność bez oczekiwania na odświeżenie się strony.
Oszczędzaj czas aby mieć go więcej dla siebie.
Jak nie wiesz co zrobić korzystaj z plików pomocy przypisanych do każdej funkcjonalności.
Zawarte tam objaśnienia poprowadzą Cię za rękę do celu.
Zarabiaj na swojej stronie emitując reklamy. Wykorzystaj ten moduł na swoje potrzeby aby
informować swoich klientów o nowościach i promocjach.
Wgrywaj za jednym kliknięciem parę zdjęć na raz korzystając z modułu masowego
wgrywania zdjęć.
Umieszczaj na swojej stronie darmowe i samo aktualizujące się maki Googla aby ułatwić
klientowi dojazd do twojej firmy.
Wysyłaj newsletter informacyjny do wszystkich zainteresowanych zwiększającym sprzedaż
swoich usług i produktów.
Poszerz krąg odbiorców poprzez wyposażenie Twojej strony w kilka wersji językowych.
Obserwuj statystyki odwiedzalności swojego serwisu.
Deleguj część uprawnień do edycji strony swoim pracownikom aby oszczędzać jeszcze
więcej czasu.

j.matuszewski@php.konin.pl
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