Synkron Via CMS 3.2
Kerneoversigt
Synkron Via CMS er en ny generation Content Management
System, der effektiviserer arbejdet med indhold i din
organisation eller virksomhed.

Fordele

Intuitivt Interface

Ubegrænset antal

Synkron Via CMS er opbygget omkring en helt ny model for interface, der gør det

brugere

lettere for redaktøren at producere eller redigere indhold. Systemet benytter prin-

Ubegrænset antal

cipper, som brugere allerede kender fra andre programmer og operativsystemer.

sider

Indhold organiseres logisk i mapper med drag-and-drop, der er tastaturgenveje

Ubegrænset antal

og editoren ligner Word. Behovet for uddannelse af brugere er derfor minimalt,

channels

og de kan i stedet koncentrere sig om at producere fantastisk indhold.

SSL-support
TimeZone Management
LDAP-understøttelse

Publicér flere sites på flere sprog til flere kanaler
Synkron Via CMS håndteres indhold i flere dimensioner. Det samme dokument
i systemet kan for eksempel indeholde flere sprogversioner og præsenteres til
flere kanaler. Det effektiviserer arbejdet med internationale sites og cross-media

Kernefunktioner
Audit trail
Channels
Content Integrator
Data Sources
Documents
Document List
Document Templates
Forms
Navigation Link
Quick Message
Search
Versions
*Se prislister for yderligere
tilkøbsfunktioner.

publicering.
Synkron Via CMS kan også rumme flere sites, så vedligeholdelsen af organisationens onlineaktiviteter sker i ét og samme værktøj, uanset om der skal publiceres
til intranet, ekstranet eller forskellige websites.
Synkron Via CMS holder herudover også styr på, hvor i verden de forskellige
redaktører befinder sig, så alle datoer og tider bliver konverteret fra redaktørens
lokale tid til GMT. Så det spiller ingen rolle, i hvilken tidszone redaktøren er, eller
hvor serveren er placeret.
Synkron Via holder også styr på internationale tegnsæt, så det aldrig bliver et
problem at håndtere indhold på andre sprog.

Standardsoftware og udviklingsplatform
Synkron Via CMS anvender udbredte teknologier som Microsoft .NET og åbne
standarder som XML, XSLT og web services. Det gør det let at udvide systemet
med nye moduler eller integrere til andre forretningssystemer, hvad enten det
drejer sig om ERP, CRM, ESDH eller andre systemer.
Synkron Via CMS er implementeret i Microsoft .NET, og udviklere har adgang til
CMS-frameworket, som indeholder klasser og metoder til at udvide systemet
– blandt andet ved at udvikle nye moduler.
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