Základní moduly a funkce Redakčního systému AD-RS:

















modul menu – kompletní správa menu internetových stránek (přidávání, úprava a
odstraňování) – neomezený počet položek a podkategorií v menu (hierarchie menu)
modul článků – možnost přidat, upravit a odstranit neomezený počet článků
modul rubrik - v tomto modulu lze vytvářet libovolný počet rubrik, do kterých budete
zařazovat články (obdoba adresářů a souborů v běžném operačním systému - adresář =
rubrika, soubor = článek)
redakční modul - proces schvalování článků redaktorů
modul soubory k článkům – možnost vložení a přiřazení libovolného počtu souborů
k jakémukoli článku
sekce stránek - možnost rozdělení stránek do více sekcí (lidé, firmy, turista apod.) –
jedna hlavní sekce v ceně systému
grafické témata - libovolný počet grafických témat stránek a sekcí (jaro, léto, podzim,
zima...). V základní ceně redakčního systému jedno výchozí grafické zpracování
stránek.
jazykové mutace – více-jazykové verze stránek (systém sám rozpozná primární jazyk
návštěvníka a ten mu nabídne) – dvě jazykové mutace v ceně
modul administrátorů - možnost definice lib.počtu administrátorů/redaktorů s
omezenými právy do všech modulů (čtení, editace, zápis, odstranění...). Možnost
vytvořit administrátora/redaktora s omezenou dobou platnosti účtu
logy - logování veškerých operací v systému (přihlášení, změna záznamů atd.)
pokročilé SEO optimalizace – optimalizace, která zlepší pozici ve vyhledávačích.
Přívětivé odkazy : www.adweby.com/cs/nabidka-programu.html místo
www.adweby.com/clanek.php?id_cl=42&str=2
fulltextové vyhledávání – vyhledávání v článcích redakčního systému
formuláře – neomezený počet formulářů, které lze vložit do jakéhokoli článku. V
administraci se uchovává přehled všech odeslaných formulářů z webových stránek s
možností editace a přeposlání na email
modul statistika - podrobná statistika návštěvnosti (odkud návštěvník přišel, jaké
stránky navštívil apod.), možnost napojení na externí statistiky google analytics apod.
mapa stránek – automaticky generovaná mapa webových stránek pro snazší orientaci
RSS - (angl. Really Simple Syndication) je formát pro výměnu obsahu založený na
XML. Slouží pro jednoduché stahování novinek, článků apod. z dané webové stránky.

Modul k prodeji výrobků:
 Možnost vytvářet lib.počet kategorií a podkategorií, do kterých budete přidávat
výrobky. Každá kategorie obsahuje popisek (např. ilustrační fotografie, jaké zboží se v
kategorii nachází apod.)
 Ke každému výrobku lze vložit lib.počet náhledových obrázků + 1obrázek hlavní,
který systém automaticky zmenší.
 Ke každému výrobku lze přiřadit lib.počet souborů (např. manuál apod.)
 K výrobkům lze napsat doprovodný text, který lze opatřit obrázky, videi, tabulkami
atp. (viz.editor redakčního systému).
 Každý výrobek bude mít definováno pole pro cenu.
 U každého výrobku bude objednávkový formulář, sloužící pro odeslání objednávky na
Váš email.
Ostatní:
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umístění stránek na server – umístění stránek na webový server, jejich optimalizace a
následné spuštění
manuál – tištěný manuál k redakčnímu systému (v administraci dostupný také on-line)
zaškolení – předvedení systému, vysvětlení jeho funkcí a zaškolení
jedna licence na dobu neurčitou
telefonická a emailová podpora

Grafické zpracování:
 vytvoření unikátního grafického zpracování dle Vašich požadavků
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