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1. Czym jest CMS internetSystem? 

Jest systemem umożliwiającym stworzenie portalu (strony internetowej) składającego się z 
wybranych przez klienta modułów, które można dowolnie dokładać, co umożliwia rozbudowę 
portalu w przyszłości. System ten jest zbudowany w oparciu o technologie CMS. Technologia ta 
pozawala na łatwą aktualizację i sprawną rozbudowę serwisu internetowego. Do jego obsługi 
nie jest potrzebna specjalna wiedza informatyczna. Modyfikacja i dodawanie nowych 
materiałów do serwisu możliwe jest praktycznie z każdego komputera za pomocą dowolnej 
przeglądarki www. 

 

2. Co umożliwia System CMS internetSystem?

● zmiana i dodawanie treści na stronie internetowej 

● zmiana i rozbudowa menu strony internetowej 

● automatycznie aktualizowana mapa serwisu 

● ścieżka nawigacji 

● edycja 1 do 1 

● podgląd treści przed publikacją 

● zarządzanie obrazkami 

● zarządzanie animacjami Flash 

● zarządzanie bannerami 

● zarządzanie wielopoziomowymi galeriami

● rozbudowa strony internetowej o sondy 

● konstruowanie formularzy kontaktowych i zapytań 

● obsługa newslettera 

● pozycjonowanie strony internetowej na wyższych miejscach w wyszukiwarkach 

● oszczędność czasu firmowych informatyków 

● dostępność 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

 

3. Budowa i wygląd systemu 

● indywidualny projekt graficzny strony www wykonywany dla klienta w oparciu o 
jego uwagi i sugestie

● modularna budowa, umożliwiająca w przyszłości łatwą rozbudowę o nowe elementy 
takie jak np. formularze, galerie, ankieta, biuletyn itd. 

● zaawansowana galeria zdjęć pozwalająca w łatwy i szybki sposób tworzyć 
wielopoziomowe galerie

● możliwość samodzielnej zmiany banera w nagłówku strony, jak również banerów w 
bocznych kolumnach lub stopce. 

● rotator banerów – zdefiniowania jednego kilku banerów, które będą się ze sobą 
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wymieniały w określonym czasie. Możliwe jest podłączenie różnych banerów do różnych 
grup i tekstów.

● opcja stworzenia kilku szablonów graficznych pomiędzy, którymi jest możliwość 
przełączania 

4. Zarządzanie treścią

● łatwe zarządzanie treścią portalu oraz komponentami za pomocą przyjaznego 
panelu administracyjnego 

● dodawanie / edycja / dezaktywacja / usuwanie artykułów po zalogowaniu do panelu 
administracyjnego 

● edycja treści artykułów za pomocą rozbudowanego edytora tekstu o możliwościach 
porównywalnych z pakietami biurowymi typu MS WORLD 

● każda zmiana w trakcie edycji artykułu może być cofnięta za pomocą przycisku "Cofnij" 

● możliwość przywracania usuniętych artykułów z historii 

● wersje językowe: system umożliwia tworzenie wielu wersji językowych zarządzanych 
z jednego panelu administracyjnego 

● wersjonowanie: zmiana treści w artykule i zapisanie go, powoduje automatyczne 
stworzenie kopii poprzedniej wersji. Jest ona trzymana w historii i może być z niej 
odzyskana 

● określanie metatagów (opisy, słowa kluczowe) do poszczególnych artykułów, co ma 
wpływ na pozycjonowanie 

● możliwość ustawienia publikacji danych artykułów z wyprzedzeniem jak również 
określania kiedy mają automatycznie przejść do archiwum 

● artykuły które uległy dezaktywacji, nie są kasowane lecz pozostają w archiwum i 
możliwe jest ich ponowne opublikowanie 

● nieograniczona ilość nowych podstron, które można utworzyć samodzielnie.

 

5. Administracja systemem

● kilkupoziomowa struktura logowania do serwisu, zależna od nadanych 
zalogowanym  przez administratora uprawnień do edycji działów portalu 

● możliwość czasowego blokowania wybranym osobom możliwości logowania do serwisu 
bez konieczności kasowania ich kont 

● zarządzanie nie tylko poszczególnymi artykułami, ale kategoriami i sekcjami w jakie są 
zgrupowane 

● edycja menu: dodawanie całych nowych menu jak też ich kasowanie/dezaktywacja; 
dodawanie /edycja/ dezaktywacja / kasowanie poszczególnych pozycji w wybranym 
menu 

● zarządzanie modułami 

● konfiguracja zaawansowanych parametrów portalu
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6. Moduły informacyjne

● ankieta 

● FAQ 

● formularz kontaktowy 

● formularz zapytań ofertowych 

● recenzje produktów 

● księga gości moderowana 

● mail-lista 

● poleć znajomemu 

● subskrypcja biuletynu / newsletter

7. Moduły wizualne

● e-kartki 
● galeria z pokazem slajdów  (możliwość umieszczania ich przez internautów) 
● multimedialny odtwarzacz filmów / plików dźwiękowych on-line 
● rotator banerów

 

8. Pozostałe moduły 

● dodanie do ulubionych 

● konta użytkowników 

● mapa serwisu 

● pliki do pobrania 

● statystyki 

● wyszukiwarka portalowa 

 

9. Hosting i domeny

● Utrzymanie serwera w internetSystem od 60zł/ rok.

● Koszt utrzymania domeny w zależności od jej typu 

10. Cena 

● Jest ustalana w zależności od potrzeb klienta i skomplikowania systemu. 
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11. Ponadto oferujemy

• systemy i programy w zależności od potrzeb klienta (we wszystkich dostępnych 
językach programowania)

• animacje flash
• projektowanie logotypów
• usługi poligraficzne (wizytówki, ulotki, banery, plakaty itp.)
• profesjonalne usługi fotograficzne

12. Kontakt

INTERNETSYSTEM – MIROSŁAW CICHORZ
Kasina Wielka 197
34-741 Kasina Wielka
NIP: 737-191-79-95

tel.: 18 33-14-578
mobile: 660-542-662
e-mail: biuro@internetsystem.pl
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