individuální grafika včetně navigace
- zakázkový webdesign na tělo firmy včetně navigačních tlačítek
- individuální grafika administrace

bannerový systém včetně statistik
- zobrazení reklamních internetových bannerů vašich partnerských
webů, statistika prokliků

textové stránky
- neomezený počet textových stránek s možností plné editace obsahu
i názvu stránky
- možnost přidávat si další textové stránky
- díky speciálnímu textovému editoru lze nejen upravovat texty podobně
jako v MS WORD, tabulky, odkazy, ale i vkládat ilustrační obrázky do textu
- web lze doplnit o speciální stránku s kontaktním formulářem využívanou
většinou pro stránku Kontakty

nabídka zboží bez možnosti nákupu
- kategorie zboží - neomezené přidávání kategorií a podkategorií
zboží, neomezené přidávání a editace produktů bez možnosti
nákupu. Založené kategorie se zobrazují v postranním boxu
- filtr zboží - zobrazení zboží v dané kategorii lze zákazníkem omezit
na zboží od jednoho výrobce
- výrobci = postranní box s nabídkou výrobců zboží (možnost zobrazit
jen zboží od jednoho výrobce)od jednoho např. výrobce
- vyhledávání pomocí klíčových slov - vyhledání zboží ze všech
kategorií na základě textu obsaženém v názvu nebo popisu zboží
- rozšířené vyhledávání - vyhledávání ve zboží podle výrobce nebo
datumu přidání

fotogalerie
- možnost neomezeného přidávání fotografií do zřízených fotogalerií
- systém sám naformátuje vloženou fotografii do 3 rozměrů (malé náhledové
fotografie a velká)
- vodoznak - možnost vložení vodoznaku
- zoom - zvětšený obrázek po najetí myši
- lightbox - zobrazení fotogalerie v efektním lightboxu s možností prolistování
dané fotogalerie
odkazy
- možnost vkládání externích odkazů
nahrávání souborů
- instalace modulu umožňující nahrávání souborů (např. pdf, mp3, doc) na
server pro následné vytvoření odkazu

zaměstnanci
- povolení přístupu jen do části administrace

možnost instalace aknet, diskuzního fóra, katalogu odkazů,
manager článků
zaškolení v administraci
- zaškolení v obsluze redakčního systému
- individuální manuál k obsluze
CENA: 20 000 Kč

aktuality
postranní plně editovatelný textový box, ve kterém lze sdělovat důležité
informace a vkládat obrázky

návštěvníci
- postranní box s informací, kolik uživatelů je právě připojeno
kontakty
- možnost stálého zobrazení kontakních údajů v postranním boxu nebo
v infoproužku v zápatí stránky
- boční box lze doplnit o fotogalerii s mapou sídla firmy

WEBHOSTING
Tarif TRAM - pro rozsáhlejší stránky a webové aplikace
CENA: 2 520 Kč na 1 rok

CHCI WEB S ADMINISTRACÍ

INTERNETOVÁ PREZENTACE S REDAKČNÍM SYSTÉMEM

