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AstoCMS v2.5 – İçerik Yönetim Yazılımı
Nedir?

İçerik Yönetim Sistemleri (İngilizce'den Content Management System, kısaca CMS) katılımcı teknikler ile doküman ya
da benzeri içeriklerin yaratılmasına ve organize edilmesine yardımcı olan yazılım sistemleridir. CMS sistemleri
genelde web tabanlı içerik yönetim sistemleri halinde kullanılırlar. Web ortamında kullanılan CMS yazılımları
kullanıcıların hiçbir bilgi birikimi olmadan dinamik web sitelerini yönetmelerini içerik girmelerini sağlayan ara yüzler
sunan “Kontrol Panel” sistemleri ile kullanıcılar web sitelerini çok kolay ve basit bir şekilde yönetebilmektedirler.
Astosoft – AstoCMS v2.5 yazılımı ile sizde web sitenizin organizasyonunu yapabilir ve yönetebilirsiniz.

AstoCMS v2.5 – İçerik Yönetim Yazılımı Genel Özellikleri
-

Duyuru Ekleme Bileşeni.

-

Ana Sayfada yayınlanan güncel haberler.

-

Ana Sayfada Görüntülenen en çok okunan makale/ürün bileşeni.

-

Yorum yapma, yapılan yorumlara alıntı yapma özelliği.

-

Takvim eklendi ve tarihe göre arama özelliği.

-

Üyelik (istenen özellikler üye adı, şifre ve mail)

-

Sitede online sayısı.

-

Dosya Upload Edebilme (upload klasörüne)

-

Arama Sistemi ile Makale/Ürün, Haber ve İçerikte Arama yapabilme.

-

Galeri Sayfasını online olarak yönetebilme, ve eklenen resimleri flash animasyon ile yayınlama (galeri klasörüne resim upload
edebilme, kategori ekleme, silme, güncelleme, resim ekleme, silme, güncelleme)

-

RTE ile İçeriği, Makale detayını, Haber detayını istenilen biçimde ekleyebilme.

-

Makale ekleme, silme, düzenleme (makaleyi pasif edebilme, makaleyi yoruma kapayabilme, makale silinince o makaleye ait
yorumlarda silinir.)
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-

Makaleler için Kategori ekleme,silme,düzenleme (kategori silinince o kategoriye ait makaleler silinir ve silinen makalelere ait
yorumlarda silinir.)

-

Makaleye yorum yazma (üyelik zorunlu, admin onaylı yayınlama)

-

Haber ekleme, silme, düzenleme

-

İçerik(sayfa) ekleme, silme, düzenleme

-

Makaleler için RSS özelliği.

-

İçerik Menüsünü değiştirebilme, menü, ekleme, silme, düzenleme ve içeriği menüye ekleyebilme.

-

Anket oluşturup seçeneklerini güncelleyebilme (IP kontrolü ile ankete oy veren bir daha oy veremez )

-

Link ekleme, silme, düzenleme.

-

Ziyaretçilerin mesaj gönderebilmesi (üyelik zorunlu, admin onaylı yayınlama)

-

Üyeleri yöneltebilme (üye silinirse mesajları ve yorumları da silinir.)

-

Site adını, Site sahibinin adını ve Kurum sloganını online olarak değiştirebilme.

-

Yönetici Kullanıcı Adını ve Şifresini online olarak değiştirebilme.

-

Databaseye Yedekleyebilme

-

İstatistik kısmı.

-

Gelişmiş Sayaç Özelliği (online, günlük ve toplam ziyaretçi)
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•
•
•
•
•
•

Fiyatlara KDV dahil değildir.
İçerik temini tüm görsel ve metinsel içerikler ve çeviriler müşteriye aittir.
Üretim süreci anlaşma bedelinin % 40’nın alınması ve sözleşmeye müteakip başlayacaktır.
Ek dil istenildiği taktirde yapım bedelinin; Latin dillerinde %10, diğer diller de % 15 (Rusça, Çince, Arapça, Japonca v.b.)
olarak ücretlendirilir.
Satış Sonrası Lisans 1(Bir)Yıl Geçerlidir
Site açıldıktan itibaren 2 ay ücretsiz tasarım ve teknik destek verilecektir.
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