TWORZENIE STRON WWW STAJE SIĘ DZIECINNIE PROSTE!

System SoftCMS pozwala na zbudowanie dowolnej
strony www, aplikacji internetowej czy bloga.
Zobacz jakie to proste!

INTUICYJNE ZARZĄDZANIE
WYBÓR Z SZABLONÓW

EDYTUJ STRONY WWW
JEDNYM KLIKNIĘCIEM

AUTOMATYCZNA INSTALACJA
WIELE MODUŁÓW I KOMPONENTÓW

softcms.com.pl
Producent

JESTEŚ
GRAFIKIEM
DEVELOPEREM
AGENCJĄ
REKLAMOWĄ

Prześlij nam swój projekt. Jeżeli będzie dopasowany do naszego systemu,
umieścimy go w sklepie.
Każdy sprzedany system z Twoim szablonem, to również i Twój zarobek.

Tworzysz rozwiązania internetowe dla swoich Klientów? Przyłącz się do nas.
Ta platforma jest właśnie dla Ciebie. Dzieląc się z nami swoimi dodatkami
będziesz mógł zarabiać.

Dzięki SoftCMS łatwo dostosujesz gotowe szablony do potrzeb swojego Klienta
i stworzysz dla niego idealną stronę internetową, bez znajomości programowania.
Dla zaawansowanych możliwość samodzielnego dodania szablonu do systemu.

ZAPRASZAMY

DO WSPÓŁPRACY
Z NAMI
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CECHY SYSTEMU:
ARTYKUŁY
Artykuły – moduł do generowania treści – Niezależnie czy posiadasz blog, stronę rmową czy portal randkowy ten
moduł jest w stanie zaopatrzyć w treść praktycznie wszystko. Moduł ma także możliwość dodawania tłumaczenia
wybranej treści na dowolną ilość języków. Ogromne możliwości rozbudowy w połączeniu z modułem formularzy
dają nieograniczone możliwości edycji i zarządzania tekstem, obrazami i załącznikami.
a. W module tym możesz generować treść główną oraz skrótowiec w oparciu o najnowocześniejsze edytory
WYSIWYG specjalnie personalizowane pod system SoftCMS.
b. Masz możliwość ustawiania daty pojawienia się treści, daty zakończenia publikacji, określać stany treści
(opublikowany lub nieopublikowany), dodać dostępy określonym osobom, de niować typy treści, przypisywać
do grup (rozwijane drzewo grupy), wybierać szablon dla generowanych permalinków do Twojej treści, tagować
treść.
c. Za każdym razem gdy zapisujesz zmiany system tworzy nową wersję tej treści nie mody kując poprzedniej.
Rozwiązanie to daje możliwość przywrócenia treści z dowolnego miejsca w czasie. Jest to tzw. wersjonowanie
zaimplementowane w każdej wersji SoftCMS.
d. Oprócz dodawania zdjęć z poziomu edytora treści możesz dodawać zdjęcia również osobno. Każde takie zdjęcie
może być przeskalowane (zgodnie z proporcjami lub nie), możesz dodać miniaturę na bazie zdjęcia o wybranych
rozmiarach oraz umieścić znak wodny o wybranej przez siebie treści, kroju fontu, położenia, koloru tła i czcionki.
Zdjęcia możesz wgrywać ze swojego dysku lokalnego lub importować już istniejące na serwerze. Dodatkowe
zdjęcia możesz wykorzystać na swojej stronie aby np. zaprezentować zdjęcie/a główne dla artykułu czy zrobić
galerię zdjęć pod artykułem.
e. Do każdej treści możesz dodać nieograniczoną liczbę załączników. Po dodaniu takiego pliku załącznika moduł
automatycznie skanuje go podając podgląd jego zawartości (pliki tekstowe), prezentując miniaturę obrazu
(pliki gra czne, również wektory) oraz dając wiele innych bardzo przydatnych informacji nt. pliku załącznika.
Załączniki możesz wgrywać bezpośrednio z dysku lokalnego lub za pomocą importu z serwera. Załączniki
możesz wykorzystać na swojej stronie aby np. przy wybranym artykule pokazać dokumenty do pobrania.
f. Zestawienie wszystkich utworzonych treści zaprezentowane zostało w naszym systemie w postaci tabeli
podzielonej na strony. Tabela posiada możliwość sortowania danych. Nad tabelą dostępne są narzędzia ltrujące
takie jak przeszukiwanie po dowolnej kolumnie, ilość wyników na stronie, język treści, grupa, data utworzenia,
mody kacji czy publikacji oraz typ artykułu.
Dzięki tym wszystkim narzędziom i możliwościom edytora praca treścią stanie się bardzo przyjemnym aspektem
dnia (nawet w poniedziałek ).

BACKUP
Backup – kopia zapasowa – Nie da się ukryć że w dzisiejszej dobie wszystko może się stać a z prawa Murphy'ego
wiemy iż to co ma się zdarzyć – zdarzy się dlatego o arowujemy Ci narzędzie do zapobiegania utracie danych a w
zasadzie jej skutków. Kopia zapasowa ma spore możliwości kon guracji np. możesz wykonywać ją dla całego
serwisu, wybrać interesujące Cię pliki, dodać kopię bazy danych lub nie a na koniec przywrócić wszystko jeśli
zajdzie taka potrzeba. Rozwiązania które zastosowaliśmy pasują praktycznie do każdego serwera www i wykonują
się bez przeszkód dla nieograniczonej wielkości serwisu lub/i liczby plików w nim umieszczonych. Gwarantujemy że
dzięki temu narzędziu będziesz mógł spać spokojnie nie martwiąc się o swoje dane i ich zawartość.

TŁUMACZENIA
Tłumaczenia – wielojęzyczność – Jedną z wielu cech wyróżniających nasz system wśród innych dostępnych na
rynku jest to, że każda jego (nawet najmniejsza) część może być przetłumaczona na dowolną ilość języków
(aktualnie wspieramy 184 języki świata). Służy do tego moduł tłumaczeń, który działa również w połączeniu z
modułem FrontEditor.

CECHY SYSTEMU:
FRONTEDITOR
FrontEditor – zarządzaj stroną za pomocą magicznego ołówka – Moduł dostępny jest w każdej wersji systemu
SoftCMS po zalogowaniu do panelu administratora i przejściu na stronę frontową. Uruchamiasz go za pomocą
przycisku w lewym górnym rogu ekranu. Po uruchomieniu możesz zarządzać dowolną treścią tj. komponentami
(dedykowane formularze obsługi), modułami, tłumaczeniami (wstawianie już istniejących) czy obrazami
(wstawianie i edycja). Dzięki temu wszechstronnemu narzędziu zarządzanie większością stron może odbywać się
zupełnie bez wykorzystania panelu administratora. FrontEditor sprawdził się
u 100% Klientów korzystających z naszego systemu i jest niezmiennie i aktywnie używany od kilku lat. Przez ten
czas narzędzie doczekało się kilku wersji interfejsu i zmian w algorytmach wyszukujących oraz zarządzających
wybranym elementem strony. Szczególnie polecamy zapoznanie się z tym narzędziem.

FORMULARZE
Formularze – Moduł zaopatrzony we własny zewnętrzny edytor w którym możesz stworzyć dowolny formularz a
potem zaaplikować go do artykułu z poziomu edytora WYSIWYG. Utworzony formularz jest responsywny i oparty o
technologię bootstrap. W formularzu możesz umieszczać jedno lub wieloliniowe pola tekstowe, przyciski, treść html
(zarządzanie za pomocą edytora WYSIWYG), pola hasła, przesyłania pliku, ukryte, wyboru jedno lub wielokrotnego,
zabezpieczenie captcha (reCaptcha), informację o pomyślnej walidacji i inne. Do każdego takiego pola można
dodać warunki logiczne i tzw. walidatory, które dbają o to aby użytkownik wypełnił formularz zgodnie z
założeniami jego autora. Pola jedno i wielokrotnego wyboru można parować z bazą danych bezpośrednio
zaciągając z niej dane. Rozwiązanie to daje praktycznie nieograniczone możliwości zarządzania, kombinacji i
zarządzania danymi.ch. Gwarantujemy że dzięki temu narzędziu będziesz mógł spać spokojnie nie martwiąc się o
swoje dane i ich zawartość.

POZYCJONOWANIE
Pozycjonowanie – Dzięki modułowi pozycjonowania uruchomisz analitykę Google'a na dowolnej stronie tworząc i
dowolnie kon gurując ustawienia oraz połączenie z Google. Dodatkowo moduł oferuje kon gurację
niewidocznych tagów (metatags), które odgrywają znaczącą rolę przy pozycjonowaniu strony www. Dla każdej
strony możesz przypisać osobną grupę metatagów co gwarantuje zróżnicowanie treści i sukces pozycjonowania
organicznego.

UŻYTKOWNICY
1.Użytkownicy – W module tym możesz utworzyć role przypisując do nich konkretne uprawnienia a następnie tak
utworzoną rolę przypisać do jednego lub większej ilości użytkowników. Gwarantuje Ci to że tylko wybrana grupa
będzie miała dostęp do określonych części serwisu. Np. możesz utworzyć użytkowników którzy będą mieli dostęp
do modułu artykułów i pozycjonowania ale nie do fronteditora itd.

KOMPONENTY
Komponenty – Moduł najbardziej nakierowany na developerów i użytkowników chcących rozbudowywać swój
system o nowe funkcje instalowane za pomocą paczek z zewnętrznych plików. Moduł ten działa wraz modułem
Developer, w którym takie komponenty można tworzyć bezpośrednio z panelu administratora. Komponenty mają
udokumentowaną strukturę oraz dzięki zastosowaniu modelowych wzorców projektowych możliwe jest
utworzenie własnych wersji rozszerzających możliwości systemu oraz prosty i szybki dostęp do zasobów
współdzielonych takich jak np. baza danych, kon guracja czy funkcje pomocnicze.

CECHY SYSTEMU:
DEVELOPER

Developer – Moduł stworzony z myślą o developerach. Pozwala na przeglądanie drzewa katalogów w systemie (bez
części jądra systemu) oraz na edycję kodu za pomocą specjalnie skon gurowanych edytorów kolorujących składnię
w czasie jej tworzenia. Rozwiązanie to rozwiązuje zupełnie problem posiadania jakiegokolwiek lokalnego
środowiska pracy programisty na własnym komputerze. Np. na wyjeździe rmowym gdzie dostępny jest tylko
tablet, na wakacjach, na nowym laptopie lub laptopie korporacyjnym z zamkniętym środowiskiem w którym nie
można nic nowego instalować. Wszystkie operacje wykonasz za pomocą przeglądarki bezpośrednio w module
Developer'a. Oferuje takie operacje jak wgrywanie plików (drag'n'drop), zmianę uprawnień plików i katalogów
(rekurencyjnie również), podgląd ścieżki, kopiowanie do, przenoszenie do folderu czy usuwanie. Tak więc wszystko
co najważniejsze i niezbędne przy edycji kodu znajduje się już w każdej wersji systemu SoftCMS.

WERSJA SYSTEMU
Wersja systemu – Dzięki temu modułowi określisz aktualny styl gra czny prezentowanej części frontowej systemu.
Dodatkowo dzięki narzędziu „system oﬄine” będziesz mógł określić czasową niedostępność (data od-do) Twojej
strony www oraz dodać wyjątki w postaci adresów IP które ten dostęp będą posiadały.

POMOC SYSTEMU
SoftCMS to polski produkt, w polskiej wersji językowej.
Najważniejsze cechy: pomoc i dokumentacja dostępna on-line, za pomocą formularza, e-maila, poprzez zdalny
dostęp oraz dedykowany kontakt telefoniczny.

E-COMMERCE

Już wkrótce do systemu dostępna będzie wtyczka e-commerce oparta o nasz produkt SoftShop. Cechy: koszyk,
płatności online, faktury, magazyn, kon guracja produktów. Więcej informacji możesz znaleźć na stronie produktu lub
kontaktując się z nami.

NASZE PROMOCJE:

Z TYM KUPONEM

WYDRUK OBIEKTU 3D

KUPON RABATOWY

-30%

1. ZAREJESTRUJ SIĘ
2. WYBIERZ OBIEKT
3. KUP WYDRUK
4. WPISZ KOD SG18H
OFERTA TARGOWA WAŻNA DO 31.03.2016
DRUKUJEMY Z PLA I ABS | TECHNOLOGIA FDM

printing and technology

www.sgbuy.com

Z TYM KUPONEM
INTERAKTYWNA PUBLIKACJA

1 ROK

DLA
CIEBIE

1. WEJDŹ NA STRONĘ SOFTGRAF.PL
2. WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY
3. WPISZ KOD BOOK18H
4. OTRZYMASZ KOD LICENCJI ORAZ LINK DO POBRANIA
5. PRZEZ ROK KORZYSTASZ Z SOFTBOOK'A PRO
OFERTA TARGOWA WAŻNA DO 31.03.2016

www.softbook.com.pl
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