GoDigital.CMS
Content Management System
Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

Γενική περιγραφή
Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας
Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής παρουσίασης. Διαθέτει όλες τις απαραίτητες
λειτουργίες ηλεκτρονικής παρουσίασης και μπορεί να υποστηρίξει πληθώρα μέσων (multimedia).
Η εφαρμογή διαχείρισης περιεχομένου GoDigital.CMS αποτελεί το περιβάλλον διαχείρισης της ηλεκτρονικής
παρουσίασης / ιστοσελίδας / Portal από το οποίο μπορεί να αλλάζει και να ανανεώνεται το περιεχόμενο. Ο
υπεύθυνος διαχειριστής της ιστοσελίδας έχει την δυνατότητα αλλαγής ή προσθήκης κειμένων και εικόνων σε
περιοχές της ιστοσελίδας, όπως αυτές καθοριστούν από τις ανάγκες ενημέρωσης της ιστοσελίδας. Όλο η ιστοσελίδα
δημιουργείται «πάνω» σε μία βάση δεδομένων όπου ο διαχειριστής ελέγχει μέσω ενός παραθυρικού περιβάλλοντος.
Χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει εύκολα και γρήγορα όποιο
μέρος της ιστοσελίδας επιθυμεί και με αυτόν τον τρόπο να επιτύχει την συχνή ανανέωση του. Το περιβάλλον της
διαχείρισης είναι παραθυρικό και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής για την λειτουργία του.

Το GoDigital.CMS είναι η βέλτιστη λύση ηλεκτρονικής παρουσίασης για:
Επιχειρηματίες:
Το GoDigital.CMS είναι μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρουσίασης που καλύπτει τις ανάγκες επαγγελματιών και
εταιριών που θέλουν ένα σημαντικότατο εργαλείο αμφίδρομης και αποτελεσματικής επικοινωνίας με όλους τους
ενδιαφερόμενους καθώς και να ενισχύσουν το προφίλ τους.
Απευθύνεται σε αυτούς που αναζητούν μια εφαρμογή, η οποία θα μπορεί εύκολα να προσαρμόζεται στις τρέχουσες
και μελλοντικές ανάγκες.
Το σύστημα χρησιμοποιεί τεχνολογίες Internet, άρα παρέχει υψηλή διαθεσιμότητα και εύκολη διασυνδεσιμότητα
χωρίς να απαιτείται κόστος κτήσης ειδικού εξοπλισμού συνεισφέροντας στην απρόσκοπτη ανάπτυξη του δικτύου
συνεργατών και του πελατολογίου.
Τελικούς Χρήστες:
Το GoDigital.CMS είναι ένα αξιόπιστο και ασφαλές σύστημα που εμπνέει εμπιστοσύνη στους χρήστες, δίνοντας τους
τη δυνατότητα της εύκολης αναζήτησης και προβολής των άρθρων, της εύκολης πλοήγησης στο website.
Web designers / developers:
Το GoDigital.CMS είναι διαθέσιμο με πληθώρα επιλογών έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε επιχείρησής.
Επομένως, δεν υπάρχει ανάγκη να ξοδέψει κάποιος υπέρογκα ποσά για μία λύση δήθεν «κομμένη και ραμμένη στα
μέτρα της επιχείρησης», η οποία θα παρουσιάζει πολλές δυσλειτουργίες. Το GoDigital.CMS είναι πλήρως
απαλλαγμένο από τεχνολογικές δυσλειτουργίες, έχει πλήθος χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων που το κατατάσσουν
στο υψηλό κομμάτι της αγοράς, είναι γρήγορο, απλό και εύκολο στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και
προσαρμογή.
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Βασικές λειτουργίες του GoDigital.CMS
Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου παρέχει τη δυνατότητα της καταχώρησης και διαχείρισης περιεχομένου από
τον διαχειριστή του συστήματος, χωρίς να απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού. Η διαχείριση του περιεχομένου
συνίσταται στην δημιουργία ειδικών ζωνών ενσωματωμένων στην ιστοσελίδα, του οποίου το περιεχόμενο
συντηρείται από την εφαρμογή, η οποία προσδίδει ακόμη και ειδικά χαρακτηριστικά στο περιεχόμενο (πχ να
κινείται, να εναλλάσσεται, να εμφανίζεται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο κλπ). Η καταχώρηση γίνεται μέσα από
απλές φόρμες και WYSIWYG editors.
Ενδεικτικές λειτουργίες του GoDigital.CMS αναφέρονται παρακάτω:
•

Δενδρική απεικόνιση των κατηγοριών και υποκατηγοριών της ιστοσελίδας

•

Διαχείριση μενού και κατηγοριών και υποκατηγοριών

•

WYSIWYG editor – επεξεργαστής κειμένου

•

Διαχείριση εικόνων

•

Διαχείριση αρχείων και media οποιοδήποτε format

•

Υποστήριξη plain text, html, xml

•

Διαχείριση πολυγλωσσικού περιεχομένου

•

Δυνατότητα συσχέτισης άρθρων

•

Δυνατότητα αναζήτησης

Ο διαχειριστής μπορεί:
•

Να ελέγχει και να βλέπει όλες τις προκαθορισμένες περιοχές δυναμικής ενημέρωσης της ιστοσελίδας.

•

Να μπορεί να μεταβάλει το περιεχόμενο και να βλέπει τις αλλαγές που έχει κάνει σε πραγματικό χρόνο.

•

Να προσθέτει, να αφαιρεί και να μεταβάλει τα περιεχόμενα και την σειρά εμφάνισης του μενού.

•

Να προσθέτει σελίδες σε κάθε κατηγορία μενού (οι σελίδες μπορούν να περιέχουν κείμενα, φωτογραφίες,
φόρμες υποβολής στοιχείων κτλ. τα οποία διαχειρίζεται πλήρως ο διαχειριστής.)

•

Να επιλέγει και να μεταβάλει τα στοιχεία που θα συλλέγονται από τα πεδία των φορμών υποβολής
στοιχείων.

•

Διαβαθμισμένη πρόσβαση στην διαχείριση με την μορφή δικαιωμάτων σε κάθε λειτουργία για τους χρήστες
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Βασικά χαρακτηριστικά του GoDigital.CMS
1. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση:
Το GoDigital.CMS παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε εταιρία να αλλάζει τα άρθρα στη βάση δεδομένων με εύκολο
τρόπο και χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις έτσι ώστε πάντα να υπάρχει η δυνατότητα να αλλάζουν τα στοιχεία ή να
διαμορφώνονται έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες της ανά πάσα στιγμή. Η παραμετροποίηση, η συντήρηση
και η ενημέρωση του περιεχομένου γίνεται εύκολα και γρήγορα. Η δημιουργία του GoDigital.CMS στηρίχθηκε
πάνω στην ευκολία πλοήγησης που προσφέρεται στον χρήστη καθώς και στην εύκολη διαχείριση του website από
τον διαχειριστή σε ένα λειτουργικό web περιβάλλον.
2. Διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας
Το GoDigital.CMS περιλαμβάνει Σύστημα Διαχείρισης Περιεχόμενου (Content Management System (CMS)) για την
διαχείριση των άρθρων, των κατηγοριών, των web pages και γενικά όλου του περιεχομένου.
To CMS παρέχει τη δυνατότητα για ταξινόμηση, επεξεργασία, αντιγραφή, μεταφορά και αναζήτηση στο
περιεχόμενο.
Η δομή των άρθρων απεικονίζεται σε δενδρική μορφή δεδομένων, έχοντας τη δυνατότητα της δημιουργίας
απεριόριστων κατηγοριών και υποκατηγοριών.
Όλες οι σελίδες διαχειρίζονται με προηγμένο επεξεργαστή κειμένου (html editor) με δυνατότητες σαν αυτές τον
σύγχρονων επεξεργαστών κειμένου.
3. Πολυγλωσσία
Παρέχεται υποστήριξη για απεριόριστες γλώσσες. Υπάρχει ενιαία βάση δεδομένων για όλες τις γλώσσες.
4. Διαχείριση Άρθρων και Κατηγοριών
Το GoDigital.CMS περιλαμβάνει ιεραρχική δομή με απεριόριστα τμήματα και ομάδες άρθρων. Υπάρχει δυνατότητα
δημιουργίας απεριόριστων τμημάτων, κατηγοριών και υποκατηγοριών.
Υπάρχει δυνατότητα μεταβολής της καρτέλας των τμημάτων, κατηγοριών και υποκατηγοριών. Υπάρχει
δυνατότητα διαγραφής (μεμονωμένης ή και μαζικής) των τμημάτων, κατηγοριών και υποκατηγοριών.
Υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής απεριόριστων άρθρων με δημιουργία καρτέλας η οποία περιλαμβάνει πληθώρα
πληροφοριών.
Το κάθε άρθρο μπορεί να ανήκει σε ένα ή περισσότερα τμήματα και κατηγορίες.
Η τοποθέτηση του άρθρου σε κάποια κατηγορία ή υποκατηγορία γίνεται μέσω της δενδρικής δομής.
5. Διαχείριση προσχεδίων
Το GoDigital.CMS δίνει την δυνατότητα η ιστοσελίδα / Portal να έχει διαφορετικά προσχέδια ανάλογα με την
σελίδα ξεχωριστής. Τα προσχέδια αυτά είναι επεξεργάσιμα μέσω του ενσωματωμένου επεξεργαστή κειμένου.
6. Εκροές και Στατιστικά
Υπάρχουν όλα τα βασικά reports που αφορούν τη επισκεψιμότητα και δραστηριότητα του website.
7. Ενημέρωση τρίτων συστημάτων μέσω XML ή Web Services
Υπάρχει ειδικό Module για ενημέρωση τρίτων συστημάτων (πχ άλλα websites) με τις κατηγορίες και τα άρθρα.
8. Μαζική Επεξεργασία Άρθρων
Υπάρχει δυνατότητα για μαζική επεξεργασία άρθρων.
9. Φόρμες επικοινωνίας
Το GoDigital.CMS δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να εμφανίσει περισσότερες από μια φόρμες επικοινωνίας ή
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ανάλογα με την περιοχή του website που έχει επισκεφθεί ο επισκέπτης. Οι φόρμες
επικοινωνίας είναι πλήρως παραμετρικές και υποστηρίζουν και την αποστολή ακόμη και αρχείων.
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Επεκτάσιμες λειτουργίες του GoDigital.CMS (Objects)
1. Εορτολόγιο
Παρουσίαση των ονομάτων που γιορτάζουν σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
2. Ειδήσεις
Παρουσίαση των πιο πρόσφατων ειδήσεων. Η εμφάνιση και ο αριθμός των ειδήσεων είναι παραμετρικός.
3. Γρήγορη μετάβαση
Αυτόματη επιλογή από τα προϊόντα ή τα άρθρα και τις υποκατηγορίες σε λίστα για γρήγορη μετάβαση.
4. Αναπτυγμένο footer menu
Πλήρη ανάπτυξη του menu για καλύτερη πλοήγηση.
5. Χάρτες google
Εμφάνιση χάρτη από το google.com™ με επίκεντρο σημείο που ορίζεται παραμετρικά (γεωγραφικό μήκος και
πλάτος). Επίσης ορίζονται παραμετρικά τα στοιχεία του σημείου.
6. Βιβλίο επισκεπτών
Διαδικασία με την οποία δίνεται δυνατότητα στου επισκέπτες του site να εκφέρουν την γνώμη τους. Οι νέες
εγγραφές δεν δημοσιοποιούνται άμεσα, αλλά μετά την έγκριση του διαχειριστή. Η όλη διαδικασία προστατεύεται
και από κωδικό ασφαλείας.
7. Εναλλασσόμενη παρουσίαση Άρθρων με tabs
Εναλλαγή άρθρων που ορίζονται από τον διαχειριστή. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στα tabs ή
να γίνεται αυτόματα. Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει συνδέσμους ανά άρθρο. Είναι επίσης παραμετρικές οι
διαστάσεις και το προσχέδιο.
8. Εναλλασσόμενη παρουσίαση εικόνων – Slide show
Εναλλαγή εικόνων σε οριζόμενο πλήθος οριζόντια και κάθετα. Κάθε εικόνα μπορεί να έχει τη δικιά της λεζάντα και
το δικό της link που να οδηγεί όπου είναι επιθυμητό.
9. Αναπτυσσόμενο menu κατηγοριών
Εμφάνιση των κατηγοριών και υποκατηγοριών των προϊόντων σε δομημένη μορφή με ένδειξη των επιλεγμένων.
Κάνει έξυπνη διαχείριση ανανέωσης, χωρίς να φορτώνει ξανά τη σελίδα (ταχύτητα εμφάνισης).
10. Νέες καταχωρήσεις
Εμφάνιση των πιο πρόσφατων καταχωρήσεων. Ορίζονται παραμετρικά το πλήθος και ο τρόπος εμφάνισης
11. Νέα – Ανακοινώσεις – Δελτία τύπου
Παρουσίαση των νέων, ανακοινώσεων και δελτίων τύπου με παραμετρικό τρόπο. Κάθε νέο έχει link για αναλυτική
παρουσίαση.
12. Εγγραφή ή διαγραφή από το newsletter
Διαδικασία εγγραφής και διαγραφής από τον κατάλογο αυτών που θέλουν να λαμβάνουν ενημερωτικά emails. Ο
διαχειριστής ενημερώνεται με email και αν έχει εγκατασταθεί και το διαχειριστικό των contacts ενημερώνεται και
αυτό.
13. Προσφορές
Τρόπος παρουσίασης των προσφορών με τιμές και κατάλληλους συνδέσμους.
14. Φωτογραφικό άλμπουμ
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Εμφάνιση και διαχείριση φωτογραφιών ανά κατηγορία. Δυνατότητα αποστολής φωτογραφιών από τους
επισκέπτες ανά κατηγορία. Οι φωτογραφίες που στέλνουν οι επισκέπτες δημοσιεύονται μετά από έγκριση του
διαχειριστή.
15. Πτυσσόμενα άρθρα
Εργαλείο παρουσίασης άρθρων με εφέ αλλαγής. Ρυθμίζεται ο τρόπος εμφάνισης η ταχύτητα εναλλαγής, η παύση
για να δει ο επισκέπτης το προϊόν ή το άρθρο κλπ.
16. Παρουσίαση πολλαπλών άρθρων
Παρουσίαση πολλαπλών άρθρων σε tabs για εξοικονόμηση χώρου. Η εναλλαγή μεταξύ των άρθρων γίνεται χωρίς
ανανέωση της σελίδας.
17. Διαχείριση επαφών
Διαχειριστικό των επαφών που δημιουργούνται από τους επισκέπτες του site. Καταγράφονται οι επικοινωνίες, οι
εγγραφές και διαγραφές στο newsletter καθώς και manually
18. Ημερολόγιο
Παρουσίαση άρθρων σε μορφή ημερολογίου εβδομάδας, μήνα ή έτους. Η πλοήγηση σε επόμενη εβδομάδας,
μήνα ή έτους και η εναλλαγή μεταξύ εβδομάδας, μήνα ή έτους γίνεται χωρίς ανανέωση της σελίδας.
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Επεκτάσιμες εφαρμογές του GoDigital.CMS (Modules)
1. Ειδικές αναζητήσεις
Αναζήτηση με πεδία που αφορούν τα άρθρα ή και τα προϊόντα. Τα πεδία αναζήτησης ορίζονται παραμετρικά,
καθώς και η εμφάνιση.
2. Ψηφοφορίες
Ψηφοφορίες με δυνατότητα ορισμού πολλαπλών θεμάτων και ερωτημάτων. Δυνατότητα εμφάνισης
αποτελεσμάτων. Συνδέεται με το διαχειριστικό.
3. Περιοχή μελών
Κάθε άρθρο ή κατηγορία μπορεί να περιοριστεί στην εμφάνιση του σε συγκεκριμένους χρήστες ή και ομάδες
χρηστών. Με αυτήν την δυνατότητα ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει μία ή πολλές περιοχές μελών και
μάλιστα ανάλογα με το προφίλ του χρήστη να εμφανίζονται ή όχι κάποια άρθρα ή επιλογές.
4. Τοπικό διαχειριστικό σύστημα (off line)
Τοπική εγκατάσταση, σε υπολογιστή με windows του πελάτη, όλου του website. Περιλαμβάνει εφαρμογή
συγχρονισμού με το πραγματικό website.
5. Εργαλείο παραγωγής και αποστολής newsletter
Εργαλείο δημιουργίας και αποστολής ενημερωτικών δελτίων. Περιλαμβάνει on line html editor. Μπορεί να στείλει
newsletters
6. Εργαλείο παραγωγής και αποστολής SMS
Με την εφαρμογή αυτή μπορούμε να στείλουμε μαζικά SMS σε πλήθος παραληπτών. Υπάρχει αναλυτική
διαχείριση αποτελεσμάτων με καταστάσεις για κάθε παραλήπτη (Στάλθηκε, Παραλήφθηκε, Πρόβλημα…) Κρατάει
ιστορικό αποστολών το οποίο μπορούμε να δούμε στην οθόνη ή να μας αποσταλεί σε excel format.
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Εκδόσεις GoDigital.CMS:

Α/Α

Χαρακτηριστικά

Standard

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17

Βασικά χαρακτηριστικά του GoDigital.CMS
Πολυγλωσσία
Διαχείριση Άρθρων και Κατηγοριών
Διαχείριση προσχεδίων
Εκροές και Στατιστικά
Ενημέρωση τρίτων συστημάτων μέσω XML ή Web Services
Μαζική Επεξεργασία Άρθρων
Φόρμες επικοινωνίας
Εργαλείο παραγωγής και αποστολής newsletter

Professional

Enterprise

Ειδικές αναζητήσεις
Περιοχή μελών
Ψηφοφορίες
Επιλογή 8 επεκτάσιμων λειτουργιών GoDigital.CMS (Objects)
Όλες οι επεκτάσιμες λειτουργίες GoDigital.CMS (Objects)
Εργαλείο παραγωγής και αποστολής SMS
Τοπικό διαχειριστικό σύστημα (off line)
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Ενδεικτικά, παραθέτονται κάποια screenshots από το υποσύστημα διαχείρισης περιεχομένου:

Ιστοσελίδα με ενσωματωμένο σύστημα
διαχείρισης περιεχομένου

Διαδικασία Login στο σύστημα διαχείρισης
περιεχομένου

Περιβάλλον διαχείρισης περιεχομένου
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Δημιουργία και διαχείριση μενού κατηγοριών και
υποκατηγοριών

Δημιουργία και διαχείριση Λεπτομερών Στοιχειών
κάθε ενότητας

Δημιουργία και διαχείριση Χρηστών, Νέων και
Ανακοινώσεων, Λέξεων κλειδιά για την ενσωμάτωση
στις μηχανές αναζήτησης
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Διαχείριση Περιεχομένου κάθε ενότητας με
ενσωματωμένο WYSIWYG editor.

Άμεση ανανέωση του περιεχομένου στην
ιστοσελίδα.
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