Íme a

az okos tartalmak menedzsere

A 2010 óta folyamatos építés alatt álló keretrendszer eredetileg portálok számára került
kifejlesztésre. Mára több webhely - hírportál, vállalati oldal, promóciós- és microsite - alapjaként
funkcionál.

Főbb funkciói az alábbiak:

Tartalomépítés
Tartalom menedzselése beépített WYSIWYG editor használatával
Képalbum integrálása
Rövid és hosszú lead alkalmazása (hírportálok, blogoldalak esetében hasznos)
Kapcsolódó és hasonló tartalmak hozzárendelése (hírportálok, blogoldalak esetében hasznos)
Időzített publikálás
Előnézeti mód (tartalom megtekintése közzététel előtt)
Képkezelés
Albumok (képtárak) menedzselése
Metaadatok (albumra és képre vonatkozóan)
Képek bizonyos EXIF-információinak módosítása
Szerzői és felhasználói jogok megadása
Képszerkesztés meghatározott képarány alkalmazásával (crop)
Egyéni vízjel hozzáadása
Albumon belüli képi sorrend utólagos szerkesztése
Címkézés
Címketár menedzselése
Cimkeparaméterek a cikkeknél (fő és alkategóriát képező címkék)
Automatikus cimkeillesztés tartalomhoz a szövegállományban előforduló kulcsszavak és a
megadott meta keywords-ok alapján
Generált cimke (tartalomgyűjtő) oldalak front oldalon
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SEO
Metaadatok menedzselése (rovatok, cikkek, albumok, képek)
Címkézés
(Frontend: SEO-barát URL-ek alkalmazása, automatikus sitemap generálása, robots.txt)
Hirdetéskezelés
Hirdetés (kampány) menedzselése (típus megadása, start, stop)
Hirdetések helyének paraméterezése
Kattintási statisztika
Jogosultság kezelés
Nagyobb szerkesztőségeket is kiszolgáló jogosultsági rendszer
Több jogosultsági szint
Csoport- és egyénalapú jogosultság kezelés
Biztonság
Adminisztrátori log
Integrált auditlog
Adatbázis és teljes tartalom mentése
(Frontend: biztonságos belépés - captcha, https protokoll, biztonsági e-mail küldés)
Hírlevélmodul
Feliratkozottak menedzselése, hírlevéllisták kezelése
Template-kezelés
Automata hírlevél generálása
Időzített, csomagalapú kiküldés
PR-cikk implementálásának lehetősége
Próbamenet (hírlevél-előnézeti mód és tesztlevélküldés)
Hírlevelek archiválása (piszkozat, kiküldöttek automatikus mentése)
Egyéb (a teljesség igénye nélkül)
Menü- és rovatmenedzselés
Többnyelvűség támogatása
Statisztikák (látogatói értékek, hírlevél-olvasási statisztika, hirdetési statisztika)
Geolokációs markerek integrálása cikktartalomba (Google Maps / Street View / Earth)
Szavazó funkció

Jelen dokumentum a Smartcon WCMS (mint keretrendszer) 2015. július 20-i, nem részletezett technikai állapotát tükrözi.
Hypnosia (mint Tulajdonos) kizárólag informatív célzattal készítette ezen leírást annak érdekében, hogy az érdeklődők
számára betekintést nyújtson a keretrendszer tulajdonságaira vonatkozóan.
Referenciaigénylés, bővebb információ az alábbi elérhetőségen: 06-30-695-12-25
Webhely: hypnosia.hu/megoldasok/smartcon
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