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Redakční systém na 
Vašem webu

Aktuální informace okamžitě na Vašich stránkách
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Potřebujete 
na svém webu 

zařazovat aktuální 
informace bez 

prodlev?

Chcete, aby měli 
Vaši partneři 

neustálý přehled 
o novinkách?

Je pro Vás 
důležité 

samostatně 
vkládat texty 

a fotografie na 
Vaše stránky?



Jsou pro Vás důležité aktuální informace...

...jenže při komunikaci s grafiky, webmastery, administrátory není možné být skutečně aktuální? Všechno, co 
potřebujete na svůj web zařadit je v lepším případě na stránkách za několik hodin, někdy dokonce až druhý den? 
Zdá se Vám takový způsob vkládání informací pomalý? Potřebujete zařazovat velké množství dokumentů – textů a 
fotografií? Nechcete neustále obtěžovat kolegy, kteří mají technické zpracování na starosti? Zdají se Vám poplatky za 
časté aktualizace provozovatelům Vašich stránek vysoké? 
Aktualizujte své stránky sami. Nabídky produktů budou aktuální a to Vaši partneři jistě ocení. Nestane se, že by se důležité 
informace objevovaly se zpožděním. Můžete pohotově vyřídit situace, které dosud vyžadovaly zdlouhavá řešení. 

Nepotřebujete více než svou schopnost posuzovat, co je opravdu důležité.

REDAKČNÍ SYSTÉM NA VAŠEM
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Popis produktu:
Zařadíme na Vaše webové stránky redakční modul, který Vám 

umožní vkládat veškeré potřebné informace bez nutnosti ovládat 
složité programy.

Proč redakční systém?
K aktualizaci internetových stránek stačí, abyste měli základní 

znalosti programu MS Word.

Technické parametry produktu:
Platformy:Windows, Linux

Webový server: Apache s PHP 4 nebo PHP  5

Databázový systém: MySQL 4 nebo MySQL 5

(Tyto požadavky splňuje většina hostingových serverů)

Informace
Ing. Vlastislav Elstner, produktový manažer

VÝHODY PRO VÁS:

– AKTUÁLNÍ INFORMACE NA
VAŠEM WEBU OKAMŽITĚ

– NEAKTUÁLNÍ POLOŽKY JSOU
AUTOMATICKY PŘELOŽENY DO
ARCHÍVU

– PODOBU STRÁNEK MŮŽE
OVLINIT KAŽDÝ, KOMU
UMOŽNÍTE PŘÍSTUP DO
REDAKČNÍHO SYSTÉMU

– NENÍ NUTNÁ ZNALOST
SLOŽITÝCH PROGRAMŮ

– MŮŽETE VKLÁDAT A EDITOVAT
TEXTY, TABULKY, FOTOGRAFIE,
PREZENTACE, ODKAZY

– NEMUSÍTE PLATIT
PROVOZOVATELŮM VAŠICH
STRÁNEK ZA ČASTÉ VKLÁDÁNÍ
PŘÍSPĚVKŮ

– DO PODOBY VAŠEHO WEBU
MŮŽETE ZASAHOVAT KDYKOLIV

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY:

– FIREMNÍ WWW STRÁNKY

– INFONET


