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ZÁKLADNÉ FUNKCIE

•
•
•
•
•
•
•
•

Plná podpora responzívnych dizajnov webstránok pre prehľadné zobrazenie
a prispôsobenie každému rozlíšeniu displeja a každému zariadeniu
Intuitívne a ľahko ovládateľné rozhranie spĺňajúce najvyššie súčasné štandardy,
ktoré je testované klientami a správcami obsahu na viac ako 100 webstránkach
Pohodlné spravovanie na mobilných zariadeniach, bez ohľadu na typ zariadenia
alebo operačný systém
Možnosť integrácie s e-commerce, ERP (plánovanie podnikových
zdrojov),účtovnými systémami, katalógmi a blogmi
Použitie najnovších funkcií a trendov — drag&drop, multi-upload, HTML5 a iné.
Neobmedzený počet jazykových mutácií na vašej webstránke
Administračné rozhranie dostupné v slovenskom a anglickom jazyku,
s možnosťou doplnenia iného špecifického jazyka
Automatické rozoznávanie jazyka podľa geografickej polohy

MODULARITA A PRISPÔSOBENIE

•
•
•
•

Škálovateľnosť systému pre aktívnu podporu rastu vašej firmy, vrátane
sprievodných zmien
Všetky položky menu sú prispôsobiteľné vašim špecifickým potrebám a
požiadavkám
Adbee Shop Enterprise prichádza s integrovaným Adbee CMS
Podpora pri integrácii externých služieb cez API, REST alebo SOAP

SPRÁVA OBSAHU A PUBLIKOVANIE

•
•
•
•
•
•
•
•

WYSIWYG: RTF - rich text editor, prispôsobiteľný vašim potrebám
Intuitívne spravovanie a publikovanie multimediálnych súborov a tabuliek
Vytváranie nových stránok jedným klikom
Sledovanie zmien
História revízií
Oddelenie obsahu od grafického rozloženia webu
Jednoduché spravovanie rozličných používateľských práv
Plná podpora nahrávania a prezerania PDF dokumentov (populárne napr. pri
elektronických časopisoch)

FUNKČNÉ PODSTRÁNKY

CHALLENGE. CHANGE. DELIVER.
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•
•

Jednoduchá tvorba podstránok, ktoré zodpovedajú vašim potrebám
Prednastavené štýly a prvky pre tvorbu dlhých HTML stránok
Optimalizované úvodné stránky s formulármi a stiahnuteľným digitálnym
obsahom pre podporu vašej inbound marketingovej stratégie

•

Ľahké vytváranie formulárov a prieskumov priamo v Adbee CMS, zahŕňajúce
editovanie obrázkov, pozadia, bannerov a rôznych sekcií
Automatická kontrola vstupov
Jednoduché spravovanie prebiehajúcich alebo čiastočne realizovaných
prieskumov
Hodnotenie prieskumov a export výsledkov
Automatické zálohovanie aj v prípade stlačenia tlačidla „Naspäť“

FORMULÁRE A PRIESKUMY

•
•
•
•

VYHĽADÁVANIE

•
•
•

Funkčné a spoľahlivé fulltextové vyhľadávanie vďaka najmodernejším Google
algoritmom
Vlastné Google vyhľadávanie na vašej webstránke - „Google Custom Search“
Pokročilé možnosti vyhľadávania:boolean, phrase, relevance, wild cards, fuzzy,
groupings

INTEGRÁCIA NEWSLETTRA

•
•
•

•
•

Adbee CMS je plne kompatibilný s nástrojom MailChimp
Celý e-mail marketing v rámci vašej webstránky
Automatické zoskupovanie e-mailov a filtrovanie podľa zdrojov (kampaň,
úvodné stránky a iné)
Štatistiky kampaní priamo v Adbee CMS - počet otvorení (open rate), konverzie
(conversion rate), bounce rate, kliknutia
Ľahké rozdelenie zákazníkov a export dát
Jednoduchý formulár na tvorbu e-mailových správ

•
•
•

Adbee CMS myslí na potreby a pohodlie používateľov
Jednoduchý výber formátu dokumentu
Pohodlné spravovanie obsahu a jeho triedenie podľa kategórií a tagov

•

BLOGY

CHALLENGE. CHANGE. DELIVER.
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Automatické publikovanie článku vo vopred zvolenom čase a dátume
Možnosť schváľovania publikovaných obsahov prostredníctvom nadradeného
účtu
Prepojenie so sociálnymi médiami a RSS cez tlačidlá a meta tagy
Možnosť diskusie cez Facebook komentáre alebo Disqus
Uverejňovanie noviniek a ich triedenie podľa rokov, tém a sekcií

INTEGRÁCIA SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

•
•
•
•

Adbee CMS môže byť integrované s akoukoľvek sociálnou sieťou
Možnosť vytvárania skrátených odkazov pre zdieľanie na sociálnych sieťach
Možnosť vytvárania odkazov s UTM kódmi, ktoré umožňujú sledovať kampane
cez Google Analytics
Open Graph protocol

INTEGRÁCIA GOOGLE ANALYTICS

•
•
•
•

Integrácia Google Analytics umožňuje zobrazovať relevantné analytické dáta z
dôveryhodného zdroja priamo vo vašom CMS. Znižuje to potrebu hľadať a
interpretovať tieto dáta na rôznych iných platformách
Všetky analytické nástroje dostupné na jednom mieste - zefektívnenie činností,
nárast produktivity a výkonu
Schopnosť sledovať jednotlivé stránky, blogy, novinky alebo dokumenty
Integrácia s Facebook pixel a Hotjar heatmaps

SEO

•
•
•
•
•

CHALLENGE. CHANGE. DELIVER.

Adbee CMS je správne optimalizované pre SEO a nenarúša výsledky vášho
vyhľadávania
On-page SEO vám ušetrí čas a námahu
Automaticky generovaná prvá úroveň URL adries podľa SEO, napríklad
www.honey.sk/tags
Možnosť prispôsobiť URL podľa vašich potrieb
Automatické presmerovanie starých URL adries na najnovšie verzie stránok
(ochrana pred stratou pozície vo výsledkoch vyhľadávania)
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Štruktúrované úryvky (mikroúdaje, mikroformáty)
Spravovanie vlastných presmerovaní priamo v CMS - užitočné, ak
premiestňujete obsah, sekcie alebo stránky
Automatické generovanie sitemapy pre účely SEO
Dynamická tvorba taxonómie webstránok
Automaticky generovaný sitemap.xml, ktorý je nevyhnutný pre Google
optimalizáciu
Možnosť vytvárania a umiestnenia sitemapy v rámci webstránky

VÝKON A STABILITA

•
•
•
•
•

Vďaka špičkovým technológiám nájde Google vašu webstránku pri každom
hľadaní
Pokročilé cachovanie obsahu
Memchached / Redis / Wincache / APC Page Caching
Load balancing
Akcelerácia pomocou softvéru Varnish

BEZPEČNOSŤ

•
•
•
•
•
•
•
•

Adbee CMS využíva najvyššie bezpečnostné štandardy (podľa OWASP Top 10)
pre maximálnu ochranu proti útokom a podvodom
Najnovšie bezpečnostné algoritmy ako Blowfish, AES-256, Rijndael-256, RSA
Ochrana proti Brute force
Ochrana pred CSRF útokmi
Ochrana pred falšovaním formulárov
Možnosť vynútenia SSL
Session manažment
Možnosť pristupovať k administračnémurozhraniu cez firemnú VPN

OCHRANA HESLA

•
•
•
•

CHALLENGE. CHANGE. DELIVER.

Individuálna ochrana heslom na viacerých úrovniach - od celej webstránky až po
jednotlivé sekcie, podstránky alebo dokonca konkrétne súbory
Prístup prostredníctvom registračného formulára
Prístup chránený heslom s jeho centrálnym spravovaním
Prístup k súborom po vyplnení jednoduchého formulára, ktorý je prepojený s
databázou kontaktov
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