DRUPAL - KORAK NAPREJ

Z AGENDO STOPITE ŠE DLJE

S številnimi vtičniki in nenehnimi izboljšavami
predstavlja
Drupal
nov
standard
za
zagotavljanje učinkovite prisotnosti na spletu,
izdelavo izjemno prilagodljivih spletnih strani
in osupljivih digitalnih izkušenj. Primeren je
tudi za intranet okolja, spletne trgovine,
spletne portale, bloge in še več.

Agendin tim vrhunsko usposobljenih strokovnjakov
ponuja celovito storitev:
• načrtovanja in izvedbe infrastrukturnega
okolja v visoko razpoložljivi konfiguraciji,
• razvoja in izvedbe postavitve ali prenove
stabilnih spletnih rešitev,
• implementacije funkcionalnosti po željah
Naročnika z uporabo številnih Drupalovih
modulov in vtičnikov,
• priprave in implementacije odzivnega
(responsive web) designa,
• SEO
optimizacije
in
digitalnega
remarketinga,
• integracije z zalednimi sistemi,
• gostovanja spletnih strani,
• izobraževanja urednikov in skrbnikov
sistema,
• vzdrževanja in podpore.

Zaradi
izjemne
varnosti,
tehnološke
dovršenosti in modularnega sistema se za
Drupal
odločajo
tudi
najzahtevnejši
uporabniki,
od
majhnih
do
največjih
mednarodnih podjetij in organizacij. Drupal je
na odprtih standardih temelječ CMS, ki so ga
za svoje spletišče izbrali celo predstavniki
Bele hiše.

Agenda d.o.o. ponuja varne, odprte,
sodobne in stabilne rešitve. Zaupanja
vreden partner že 25 let.
VAŠ PARTNER ZA ODPRTO
PRIHODNOST

Strokovno usposobljeno in certificirano
osebje omogoča celovit nabor storitev na
različnih področjih.
Obiščite naša spletna mesta:
www.agenda.si
www.elasticbox.eu
www.redhat.si

Celovita ponudba informacijskih rešitev in
storitev: svetovanje, implementacija, razvoj,
vzdrževanje in podpora, usposabljanje,
gostovanje in najem.
T: 02 421 6131
E: prodaja@agenda.si

Agenda Open Systems

FUTURE SOLUTIONS FOR TODAY,S BUSINESSES

ENOSTAVEN IN PRIJAZEN
VMESNIK
Enostavno objavljanje in upravljanje s
spletnimi vsebinami – tudi za uporabnike brez
programerskih znanj.

VEČUREDNIŠKA POLITIKA
Drupal ponuja izjemno možnost večuredniške
politike, kar pomeni, da lahko uredniki na
različnih nivojih glede na dodeljene pravice
prispevajo k odličnosti spletne strani in jo
posodabljajo v skladu z implementiranimi
poslovnimi procesi v organizaciji.

VEČJA FLEKSIBILNOST IN
UNIKATNOST
Drupal omogoča popolnoma samostojno in
kreativno urejanje stukture spletnih strani ter
dodajanje poljubnih vnosnih polj, namenjenih
vsebinam, komentarjem
itd. Postanite
kreator izjemne spletne strani, ki bo s svojo
izvirnostjo navduševala.

ODZIVNE SPLETNE
PREDLOGE
Izbirate
lahko
iz
bogatega
nabora
predpripravljenih, visoko kakovostnih ter
prilagodljivih spletnih predlog. Poskrbimo, da
bo vaša nova spletna predloga v celoti
prilagojena mobilnim napravam (RWD).

DIGITALNI REMARKETING
Agenda d.o.o. vam svetuje in pomaga pri čim
bolj učinkovitem doseganju vaših ciljnih
skupin
tudi
s
pomočjo
digitalnega
remarketinga oz. ponovnega trženja.

Agenda d.o.o. ponuja varne, odprte,
sodobne in stabilne rešitve. Zaupanja
vreden partner že 25 let.
VAŠ PARTNER ZA ODPRTO
PRIHODNOST

Strokovno usposobljeno in certificirano
osebje omogoča celovit nabor storitev na
različnih področjih.
Obiščite naša spletna mesta:
www.agenda.si
www.elasticbox.eu
www.redhat.si

Celovita ponudba informacijskih rešitev in
storitev: svetovanje, implementacija, razvoj,
vzdrževanje in podpora, usposabljanje,
gostovanje in najem.
T: 02 421 6131
E: prodaja@agenda.si

