
IBS Web Content Manager

Да увеличите скоростта на публикуване на материалите
Неограничена възможност за интегриране с настоящи
и бъдещи приложения, работещи в организацията
Опростяване на текущата поддръжка на уебсайта
Версии на редакциите
Интуитивен потребителски интерфейс
Бързо внедряване

Подходът на IBS Web Content Manager към управление на
съдържанието се състои в предоставянето на възможно най-голям
набор от инструменти за създаване, редактиране и публикуване.
Можете да създавате съдържанието чрез IBM Lotus Notes клиент
или директно чрез уеб браузър.

IBSWeb Content Manager позволява на оторизираните редактори
на уебсайта от работното си място чрез Web интерфейс или IBM
Lotus Notes клиент да контролират съдържанието, навигацията и
общият вид на страниците. Не е необходимо познаването на
специфичните езици за програмиране, а ползването на уеб
интерфейса позволява редакциите от всяко място и по всяко време
- необходима е само връзка към интернет.
Системата се базирана на утвърдени IBM технологии и разполага
с интуитивен интерфейс, възможности за редактиране на текст със
стандартни средства, сигурност и нива на достъп чрез web и не на
последно място стабилност при работа с приложението.
Уебсайтът се съхранява в база данни и съдържа графичната
рамка, уеб страниците, стилове, файлове и други компоненти.
Редакторите могат да създават, редактират и премахват страници
от уебсайта. Страниците могат да бъдат включени в
навигационната структура, която се генерира автоматично. Много
готови модули като секция с новини, търсене, форми за обратна
връзка и автоматично генериране на карта на сайта могат да
бъдат включени в уебсайта.

Описание

Какво е IBSWebContentManager

Предимства на IBSWeb ContentManager

IBS Web Content Manager е система, която предоставя
възможности както на техническия, и което е по-важно - на не-
техническия персонал да управлява съдържанието, дизайна,
графичните елементи и навигацията на уебсайта
Решението помага да управлявате информацията от първо-
началното й създаване до крайното представяне в интернет. Тази
информация може да съществува в различни форми на различни
места. С IBS Web Content Manager, вашата организация може
лесно да дистрибутира и обновява информацията в различни
приложения, включително в интернет, интранет и екстранет
уебсайтове.

С възможностите си за бързо публикуване и интуитивен
интерфейс IBS Web Content Manager облекчава работата на ИТ
персонала, като дава крайно решение за управление на уебсайта
в ръцете на хората, които създават самото съдържание. Така
обновяването на информацията се случва за минути , не за дни
или седмици. IBS Web Content Manager е за организации, които
искат техните интернет, интранет и екстранет уебсайтове да бъдат
с актуална и адекватна информация. IBS Web Content Manager
интегрира хората с информацията и процесите в една сигурна,
стабилна и динамична среда.
Използвайки IBS Web Content Manager получавате следните
ползи:

Не-технически лица могат да създават и управляват
комплексно съдържание
Лесно да създавате и управлявате динамични уебсайтове
Да работите със стандартни средства да редактиране на
документи

Make your Web on Demand

www.ibs.bg
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PASSION IN TECHNOLOGY - EXCELLENCE IN SERVICE

Модули и ключови характеристики

Управление на навигацията -

Управление на съдържанието на страниците

Форма за обратна връзка -

Търсене и запазване на търсените думи -

Управление на стиловете -

Автоматично генериране на карта на уебсайта

Поддръжка на няколко езика

Управление на елементи от графичната рамка

всяка създадена
страница може да бъде включена в навигацията на уебсайта
било то основната, като част от под-страниците или като част от
статичните елементи в уебсайта.

чрез интерфейса на Lotus Notes клиента страниците се
преминават през целия си жизнен цикъл създаване,
редактиране и премахване.

формата за обратна
връзка е средство, с което редакторите на уебсайта получават
коментарите, препоръките и въпросите на посетителите на
уебстраницата.

модулът
за търсене предлага възможността всяка търсена ключова дума
да бъде запазена в системата. Това дава ценна информация за
управление съдържанието на уебсайта.

използвайки стилове
(Cascading Style Sheet), системата дава възможност лесно и
бързо да се променят настройките за всички страници от едно
място.

за улесняване на редакторите на уебсайта е предвидена
възможност за автоматично генериране на карта, която
включва всички страници присъстващи в навигацията.

- системата
позволява дефинирането и използването в уебсайта на
няколко езикови версии без ограничение за броя им.

след създаване на графичния дизайн, елементите, които
заобикалят тялото на страницата, навигацията и другите
динамично генерирани елементи могат да бъдат редактирани,
като за тях се въвежда HTML код и се указва за коя част от
екрана се отнася.
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