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Charakterystyka
WebAdministrator CMS
Platforma

Platforma CMS dedykowana do budowy
dużych portali internetowych.

System zapewnia działanie portali internetowych,
stron internetowych, BIP i intranetu. Pozwala na
samodzielną ich administrację bez posiadania wiedzy
projektowania stron internetowych.

Charakterystyka systemu:
obsługa wielu serwisów przez jeden system
autoryzacja wejścia do systemu
dodawanie nowych redaktorów i nadawanie
im uprawnień np. tylko odczyt, zapis
rejestry zmian na stronach tzw. access logi
(kto i kiedy modyﬁkował treść serwisu)
narzędzia reperacji, optymalizacji i backupu
sesyjny system logowania użytkowników
logowanie tylko z określonych numerów IP
szyfrowane połączenie
zabezpieczenie przed próbami wielokrotnego,
błędnego zalogowania

generator czasu dostępu
licznik trwania sesji
personalizacja użytkowników - nadanie
każdemu z użytkowników oddzielnych praw
do poszczególnych modułów
3 poziomy użytkowników (administrator,
redaktor naczelny, redaktor)
powiadamianie administratora przy wszelkich
nieprawidłowych zachowaniach systemu,
próbach włamania i nadużycia
interfejs systemu w języku polskim i
angielskim
zaawansowany system szablonów dwoo
tryb edycji strony InPlaceEditor
możliwość pracy w klastrze w trybie activeactive: replikacja DB i replikacja WWW
uniwersalność rozwiązania zapewnia
skalowalność w oparciu o podstawowe
moduły
edycja stron witryny w trybie graﬁcznym
(WYSiWYG) poprzez przyjazny interfejs
wsparcie dla pracy grupowej
bezpieczeństwo informacji oraz procesy
eliminujące pomyłki
pomoc techniczna osTicket dostępna z
poziomu panelu

System standardowo wyposażony jest
w moduły:
Użytkownicy
Szablony i Języki
Narzędzia
Rejestr zdarzeń

Ustawienia użytkownika

Moduły lista modulów
CMS
Bazy i Formularze
Mapy
Centrum mailingowe
Centrum użytkownika
Forum
Ankiety
Sondy
Banery
Statystyki

Responsywność i dostępność serwisów
WCAG2.0
Strony naszej produkcji pracujące w oparciu o
WebAdministrator zawsze wyposażone są w wersję
responsywną. Strona tworzona w takiej technice jest
uniwersalna i wyświetla się dobrze zarówno na dużych
ekranach, jak i na smartfonach czy tabletach.
Serwis po wykonaniu przechodzi testy na popularnych
przeglądarkach oraz urządzeniach mobilnych :
tabletach oraz smartfonach z systemami iOS oraz
Android. Skrypty używane na stronie dostosowane są
do funkcji dotykowych i przesunięć palcem.
Bardzo ważną grupę, ok. 10% internautów stanowią
osoby niepełnosprawne. Strona spełnia standardy
WCAG 2.0
Wyprodukowane przez nas portale internetowe
pozytywnie przeszły audyty przeprowadzane na
stronach administracji rządowej pod kątem

dostępności.
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