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Σήμερα κάθε επιχείρηση χρειάζεται να διαχειριστεί κάποια μορφή online
ψηφιακού περιεχομένου. Και κάθε επιχείρηση θέλει να το κάνει
αποτελεσματικά, με τη μέγιστη δυνατή επιστροφή της επένδυσής της στην
online παρουσία.
Αυτό σημαίνει, το σωστό μήνυμα στο σωστό ακροατήριο όσο το δυνατόν
γρηγορότερα.
Το Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ModusWEB™ εξασφαλίζει ότι το
περιεχόμενο είναι ενημερωμένο, αναζωογονημένο και σχετικό. Επιτρέπει έτσι
στην επιχείρηση σας να είναι ανταγωνιστική, να αντλεί περισσότερη αξία από το
κανάλι του Internet και να κερδίσει τη μεγαλύτερη ανταπόδοση από το online
marketing.
Η λύση της χρησιμοποίησης ενός τρίτου για τις αλλαγές στο website σε αρκετές
περιπτώσεις είναι αναποτελεσματική ή και ακριβή. Σαν αποτέλεσμα συνήθως
έχει το website να μην είναι ενήμερο και κατά συνέπεια μη αποτελεσματικό.
Ακόμα κι αν τα χειρίζεστε όλα αυτά εσωτερικά, δεν θα θέλατε ένα καλύτερο
εργαλείο; Ένα που να σας επιτρέπει να εστιάσετε στο αντικείμενό σας και τις
επιχειρησιακές ανάγκες σας;

Το ModusWEB™ σας δίνει τον πραγματικό έλεγχο του website σας...
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Εφαρμογή ModusWEB
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Getting the right message to the right audience as quickly as possible
Το MODUSWEB™ σας δίνει τον πραγματικό έλεγχο του website σας...
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Το ModusWEB™ μειώνει την τεχνική και την σχεδιαστική πολυπλοκότητα της
διατήρησης του website σας.
Το ModusWEB™ σας δίνει τον πλήρη έλεγχο για το ποιος έχει πρόσβαση στο
website σας.
Το ModusWEB™ σας δίνει την ευκολία της απλής διαχείρισης του website σας
από οπουδήποτε μέσω ενός απλού browser.
Το ModusWEB™ έχει πανίσχυρα και επεκτάσιμα εργαλεία σε προσαρμοζόμενη
μορφή.
Το ModusWEB™ είναι βασισμένο στα διεθνή πρότυπα, συμβατό με όλους τους
browsers και είναι το καλύτερο του είδους του!
Το ModusWEB™ στοχεύει να εκπληρώσει την υπόσχεση του Internet για
αποδοτική και υψηλής ποιότητας επικοινωνία. Χτίστηκε και εξελίσσεται με
σκοπό να επιτρέπει στις σύγχρονες επιχειρήσεις να ελέγξουν την online
παρουσία και επικοινωνία τους.!

Χαρακτηριστικά εφαρμογής
Επιγραμματικά, μερικά από τα πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά του ModusWEB™
είναι:
n

Εύκολο στη χρήση περιβάλλον εργασίας

n

Διαμορφώσιμη δομή και σειρά σελίδων

n

Διάφορα επίπεδα πρόσβασης χρηστών και ομάδων χρηστών στο site αλλά
και στη διαχείριση.

n

Ταυτόχρονη ενημέρωση από πολλούς χρήστες και διαφορετικούς υπολογιστές

n

Σύνθεση σελίδων από πολλαπλά στοιχεία.

n

Εύκολη διαχείριση των αρχείων του website.

n

Γραφική εμφάνιση βασισμένη σε πρότυπα (templates) με έλεγχο σε επίπεδο
σελίδας
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Δημιουργία σελίδων
Δημιουργία σελίδων και καθορισμός διαφορετικού template σε κάθε σελίδα. Τα
εργαλεία δημιουργίας σελίδων είναι:
Online editor
Αλλαγή του περιεχόμενου μέσω του online html editor WYSIWYG ("What You See Is
What You Get"), ειδικού δηλαδή κειμενογράφου, παρόμοιου με το MS Word, που
επιτρέπει τη μορφοποίηση των κειμένων. O editor συνοδεύεται από content templates.
Photo Gallery
Δημιουργία photo gallery απλά επιλέγοντας και κάνοντας upload τη μεγάλη
φωτογραφία και προσθέτοντας την περιγραφή της. To thumbnail (μικρή φωτογραφία)
δημιουργείται αυτόματα. Οι φωτογραφίες παίζουν η μία μετά την άλλη με τη βοήθεια
κουμπιών “next” - “previous” σε ένα εντυπωσιακό user interface.
Slide Show Gallery
Δημιουργία περιβάλλοντος slide-show με φωτογραφίες και τροποποιήσιμα κουμπιά,
κάνοντας upload φωτογραφία και επιλέγοντας τα σχετικά με αυτήν links, browser
window και περιγραφή. Οι φωτογραφίες παίζουν η μία μετά την άλλη σαν slideshow με
εντυπωσιακά transitions.
Product Catalog
Δημιουργία καταλόγου προϊόντων με πεδία όπως ονομασία, περιγραφή, κωδικός,
ημερομηνίες, τιμές, διαθεσιμότητα, προσφορά, φωτογραφίες, χαρακτηριστικά,
συσχετισμοί κ.α. Τα προϊόντα εντάσσονται σε κατηγορίες σε απεριόριστο βάθος και
μεγάλη ευελιξία διαχείρισης. Εκτός των κατηγοριών τα προϊόντα μπορούν να
συσχετισθούν με διάφορα κοινά χαρακτηριστικά ή να ενοποιηθούν και σε πακέτα.
Αντιμετωπίζονται όλες οι ανάγκες καταστημάτων όπως για παράδειγμα η έκδοση ενός
προϊόντος σε διάφορα χρώματα.
Online Forms
Δημιουργία online φόρμας απεριόριστων πεδίων όλων των τύπων (short text, radio
button, checkbox κλπ.), υποχρεωτικών ή μη, με δυνατότητα αποθήκευσης των
στοιχείων σε λίστα (π.χ. για εξαγωγή σε Excel). Αυτόματη προσθήκη εικονογραφικού
πεδίου (captcha) με τυχαίους κάθε φορά χαρακτήρες που πρέπει συμπληρωθούν από
το χρήστη, για προστασία ενάντια στο spamming. Διασύνδεση με την εφαρμογή
messenger™ για καταχώρηση του πεδίου email προς χρήση για email marketing.
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Υπηρεσίες σχεδίασης πρωτύπων
Great design builds great business
Webpage Template Design
Η υπηρεσία αυτή αφορά:
n

n

την δημιουργική προσέγγιση της μακέτας της πρότυπης σελίδας και
την μετατροπή της σε HTML κώδικα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μεταγενέστερα για την παραγωγή σελίδων.

Το Template μπορεί να εγκατασταθεί στην εφαρμογή ModusWEB™ ώστε να μπορείτε να
δημιουργήσετε σελίδες μέσω της εφαρμογής.

Content Template Design
Στην συνέχεια υπάρχει και η δυνατότητα κατασκευής προτύπων περιεχομένου (content
templates) τα οποία διευκολύνουν την on-line κατασκευή των σελίδων. Η υπηρεσία
αυτή έχει επιπλέον κόστος μόνο στην περίπτωση που δεν σας καλύπτουν τα υπάρχοντα
πρότυπα περιεχομένου.
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