IZBERITE DRUŽBO
NAJBOLJŠIH

ENOSTAVEN ZA
UPORABO. WORDPRESS.

Wordpress CMS je učinkovit in uporabniku
prijazen sistem za upravljanje s spletnimi
vsebinami. Zaupajo mu številne največje
korporacije in podjetja po svetu - CNN, New
York Times, Fortune, IBM, TED, LinkedIn, kot
tudi v Sloveniji - zaupajte mu še vi.

S pomočjo zmogljive in stabilne rešitve
WordPress lahko svojo prisotnost na
spletu hitro in enostavno prilagajate
svojim potrebam in željam. Pestra
ponudba vtičnikov ponuja neprimerljive
možnosti za nadgradnjo in funkcionalno
razširljivost vaše spletne strani.

WordPress je tudi najbolj razširjena platforma za
izdelavo CMS spletnih strani na svetu, saj njen
tržni delež znaša več kot 60 %.

Agenda d.o.o. ponuja varne, odprte,
sodobne in stabilne rešitve. Zaupanja
vreden partner že 25 let.
VAŠ PARTNER ZA ODPRTO
PRIHODNOST

Za vas načrtujemo, pripravimo in
izdelamo sodobno spletno stran z
orodjem
WordPress
–
privlačna,
funkcionalno napredna in stabilna spletna
stran.

Strokovno usposobljeno in certificirano
osebje omogoča celovit nabor storitev na
različnih področjih.
Obiščite naša spletna mesta:
www.agenda.si
www.elasticbox.eu
www.redhat.si

Celovita ponudba informacijskih rešitev in
storitev: svetovanje, implementacija, razvoj,
vzdrževanje in podpora, usposabljanje,
gostovanje in najem.
T: 02 421 6131
E: prodaja@agenda.si

Agenda Open Systems

FUTURE SOLUTIONS FOR TODAY,S BUSINESSES

NEKAJ PREDNOSTI, KI VAM BODO ZAGOTOVO VŠEČ:
• S KLIKOM DO OBJAVE: Do objav
aktualnih vsebin in podstrani enostavno in
hitro. Le z nekaj kliki.
• ORODJA
ZA
OBJAVO:
Enostavno
upravljajte z vašo vsebino na spletu.
Vsebine lahko pripravite vnaprej, določite
termin objave ter spremljajte preglede
vaših objav. Vsebine lahko tudi ustrezno
zaščitite glede na vaše potrebe.
• UPRAVLJANJE
Z
UPORABNIKI:
Možnost večuredniške politike ter skupin
uporabnikov, ki bodo na različnih nivojih
prispevali k odličnosti vaše spletne strani
(administratorji,
uredniki,
avtorji,
naročniki,...).
• UPRAVLJANJE
Z
RAZLIČNIMI
MEDIJSKIMI VSEBINAMI: Ker slika pove
več kot tisoč besed, lahko na svoji spletni
strani hitro in enostavno objavite različne
avdio, video in slikovne vsebine.
• POPOLNA
SKLADNOST
S
STANDARDI: Wordpress je popolnoma
skladen z W3C standardi. Tako bo vaša
spletna stran odlično delovala tudi v
brskalnikih prihodnjih generacij.
• PODPORA
RAZLIČNIM
SPLETNIM
PREDLOGAM:
Implementirate
lahko
katerokoli
iz
številnega
nabora
predpripravljenih in visoko kakovostnih ter
prilagodljivih spletnih predlog za izdelavo
edinstvenih, dizajnerskih spletnih strani.

• VGRAJENA ORODJA ZA UPRAVLJANJE S
KOMENTARJI:
Omogočajo
učinkovito
vodenje razprav. Naj vaši uporabniki z
aktivnim vključevanjem sooblikujejo vsebine
na vaši spletni strani.

• OPTIMIZICACIJA

ZA
ISKALNIKE:
WordPress je optimiziran za spletne iskalnike.
za naprednejši SEO nadzor nudi tudi dodaten
nabor SEO vtičnikov.

• VEČEJEZIČNOST: WordPress je na voljo v
več kot 70 jezikih.
• ANALIZA
OBISKANOSTI:
Kdo
so
obiskovalci vaše spletne strani in kako so vas
našli?
Pregled
statističnih
podatkov
o
obiskanosti vaše spletne strani s pomočjo
preglednih razpredelnic in grafov.

• UPRAVLJAJTE

SVOJE
PODATKE:
Z
Wordpressom sami upravljate svoje podatke,
ki so le vaši.

• ODPRTOST: WordPress je licenciran pod
GPL licenco, kar uporabnikom omogoča
svobodno in prosto uporabo. WordPress je
zasnovan na načelih prostega programja.
• NAPREDNA
SKUPNOST:
Kot
najbolj
priljubljen odprtokodni CMS na spletu
WordPress odlikuje dinamična skupnost, ki
skrbi za podporo in nenehen razvoj.
WordPress je zato ena najbolj varnih in
stabilnih CMS rešitev na svetu.

• RAZŠIRLJIVOST

S
POMOČJO
VTIČNIKOV: WordPress odlikuje izjemno
število vtičnikov, s katerimi lahko kadarkoli
funkcionalno nadgradite svojo spletno stran
kompleksne
galerije,
gradniki
za
družabna
omrežja,
forumi,
koledarji,
zaščita pred nezaželeno e-pošto ...
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