
Oferta stworzenia strony internetowej z pełną administracją (CMS)

Dzień dobry
Poniżej przedstawiam Państwu możliwości i zasady działania CMS, oraz cennik poszczególnych

modułów. Strona wykonana tą techniką umożliwia pełną administrację przez obsługującego, bez znajomości
oprogramowania. Załączona biblioteka grafik umożliwia zmianę kolorystyki strony, wymianę ikon, samodzielne
ustalanie sposobu prezentacji zdjęć i opisów. Baza grafik będzie ciągle uzupełniana, umożliwiając modyfikację
strony bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Podstawową  zaletą CMS użytkowanego przez klienta jest podnoszenie oglądalności własnej strony
dzięki: wzrostowi popularności naszego portalu, naszych kampanii reklamowych (np. udziały w
międzynarodowych i lokalnych targach, ulotki, praca przedstawicieli handlowych, program: kompleksowe
zaopatrywanie budów w materiały, itp.), umieszczenie linka do strony CMS z naszego portalu, wysokie
indeksowanie www.informatorabudowlany.pl przez przeglądarki, stała obsługa informatyczna, możliwość ciągłej
rozbudowy własnej strony dzięki aktualizacjom i rozwojowi CMS. Możliwe jest również indywidualne
dostosowanie mechanizmów do potrzeb konkretnego klienta.

Kreator stron CMS tworzony jest modułowo, dzięki czemu użytkownik sam decyduje jak rozbudowana
ma być jego strona. Ceny poszczególnyych modułów:

1. Moduł podstawowy – 800,00 zł netto  :
- banner startowy z nazwą firmy, oraz podstrony “O nas”, “Strona główna”, “Kontakt” - dostępne 
  z głównego panela administracyjnego,
- wyszukiwarkę umożliwiającą odnalezienie danego tematu na stronie,
- blok “Informacje” umożliwiający pisanie artykułów i innych wydarzeń,
- blok “Galeria zdjęć” wraz z opisami,
- system logowania i rejestracji nowych użytkowników,
- blok “Powitanie”,
- dwa konta e-mail - do dyspozycji 10Mb łącznie.
2. Moduł “Prezentacja towarów” (zamiennie ze sklepem - pkt 3) – 500,00 zł netto  :
- wielopoziomowe opisy branż i grup towarowych,
- umieszczanie zdjęć i plików (np. PDF),
3.      Moduł “Sklep Internetowy” - 800,00 zł netto:  
- wielopoziomowe opisy branż i grup towarowych,
- umieszczanie zdjęć i plików,
- warunki zapłaty, dostaw, upustów, itp.,
- tworzenie grup klientów,
- powiadamianie na e-mail o zapytaniu lub zakupie.
4. Moduł “Reklama” - 100,00 zł netto  ;   umożliwia on prezentacje reklam, bannerów, zdjęć, logo czy

ogłoszeń własnej firmy i/lub swoich kontrahentów.
5. Moduł “Statystyka” - 200,00 zł netto  ;   umożliwia on przeglądanie statystyk oglądalności własnej strony,

w podziale na godziny, dni i miesiące, a także śledzenie linków stron z jakich nastąpiło wejście na daną
stronę www.

6. Moduł „Downloads” - 100,00 zł netto  ;   umożliwia zamieszczenie plików z  informacjami, np. cennik.

Dodatkowo w ramach CMS oferujemy usługi związane z prowadzonym przez nas portalem, m.in.:
u udostępnianie na stronie CMS statystyk IB pozwalających na kontrolę oglądalności, oraz postępu 

w indeksowaniu produktów przez wyszukiwarki (np. Netsprint, Szukacz, Google itd.),
u tłumaczenie opisów własnych towarów z wykorzystaniem mechanizmów portalu i współpracujących 

z nami tłumaczy (aktualnie tłumaczenia na języki: angielski, niemiecki, szwedzki, rosyjski),
u powiadamianie w ramach poczty wewnętrznej o wszelkich zapytaniach dotyczących reprezentowanej branży.

Zapraszam do skorzystania z naszej oferty. W razie pytań proszę o wysłanie wiadomości poprzez
wejście na podstronę „kontakt”.

Z poważaniem,
Operator


