Zestawienie funkcji dostępnych w naszych stronach internetowych
Standard Premium Premium+

Administracja stronami i podstronami
Dołączenie do stron zdjęć i plików
Dodawanie sliderów
Zarządzanie wieloma językami
Wsparcie SEO dla każdej strony
Wersja do wydruku
Możliwość indywidualizacji wyglądu każdej podstrony
Alternatywna nazwa w menu
Czasowe wyłączenie tłumaczenia
Dodanie do subskrypcji
Dodanie nowego pola do strony
Dodatkowe typy miniaturek
Dodatkowy panel boczny
Dostęp dla dewelopera
Dynamiczny opis META
Dzielenie listy podstron na części
Dzielenie tekstu na części
Edycja od strony klienta
Edytor CKEditor

Edytor tinyMCE z wszystkimi opcjami
Facebook Like Box w panelu bocznym
Formularz kontaktowy
Funkcje dla dewelopera
Instrukcje dla robotów
Kadrowanie miniaturek zdjęć
Klonowanie danych dodając nowy język
Klonowanie stron
Komentarze do stron
Komunikaty o np. ciastkach
Konwersja linków z youtube na okno filmu
Kopia bazy danych
Linki do serwisów społecznościowych
Lista "download"
Lista poprawek błędów
Lista zdjęć w postaci slidera
Mapa strony
Mapa strony dla Google
Menedżer i instalator dodatków
Menedżer plików
Menu rozwijane
Narzędzia SEO
Opcja przypomnienia hasła
Opcja wyłączania powiększania zdjęcia
Opcje ukrywania zaawansowanych pól
Opcje w tłumaczeniach
Podgląd zdjęć w administracji
Podstrony na osobnej liście w panelu administracyjnym
Podział listy stron na części w administracji
Prezentacja zdjęć w postaci galerii
Prosty licznik odwiedzin
Przeglądanie zdjęć z podglądem dużego zdjęcia
Przekierowanie do ostatniej listy
Przewijanie na górę strony
Przyjazne linki

Rozbudowane funkcje przeglądania sliderów
Rozbudowane przeglądanie dużych zdjęć
Slidery lub bannery reklamowe
Spawdzanie formularzy w locie
Stronicowanie wszystkich typów listy stron
Tagi w stronach
Tryb deweloperski
Ukrycie nazwy w TITLE
Ukrywanie stron i menu z list
Widżety - zaawansowane opcje prezentacji
Widżety w opisie strony
Wstawienie kodu statystyk Google Analytics
Wstawienie mapy Google Maps
Wstawienie tłumacza Google Translate
Wypełnianie sond
Wyszukiwarka po plikach
Wyszukiwarka po stronach
Wywołanie własnych funkcji przez widżet
Wyświetlanie losowej strony w widżecie
Wyświetlanie podstron jak aktualności
Wyświetlanie podstron w różnych wersjach
Zaawansowane przekierowanie
Zaznaczanie wielu opcji naraz
Zdjęcia w opisie strony
Zestaw usprawnień dla dewelopera
Zestawy sliderów
Znak wodny na zdjęciach
Dodatkowa cena i cechy strony
Dodatkowi administratorzy
Globalne ustawianie opcji dla dodawanych plików
Import i eksport stron
Link do formularza zapytania o ofertę
Powiązane strony
Przeglądanie podstron - następna / poprzednia
Rozbudowane komentarze

Rozbudowane widżety
Rozwinięta prezentacja aktualności - kalendarz
Slider z wybranymi lub losowymi podstronami
Statystyki
Użytkownicy (logowanie, rejestracja)
Zaawansowana wyszukiwarka
- Funkcja dostępna,

- Funkcja niedostępna,

- Funkcja dostępna po zainstalowaniu

Q. Dlaczego niektóre funkcje dostępne są dopiero po zainstalowaniu?
A. Pakiet "Premium" zapewnia dostęp do wszystkich funkcji z powyższej listy, jednak mocno
zalecamy wprowadzanie ich w miarę potrzeb i zaznajomienia się z Twoją nową stroną i panelem
administracyjnym. Pomimo tego, iż jego obsługa jest wręcz intuicyjna, to niewykorzystywane na
daną chwilę funkcje mogą jedynie przyspożyć Ci dodatkowego "zamieszania". Jeśli będziesz
czegoś potrzebował – dodasz to za pomocą jednego wręcz kliknięcia! Jeśli będziesz miał problem – pomożemy!

Q. Czy istnieje możliwość zaprogramowania (stworzenia) dodatkowego modułu/funkcji, która nie jest
dostępna w powyższym zestawieniu?
A. Tak. Przedstaw nam dokładnie czego potrzebujesz, a my dokonamy wyceny dodatkowego modułu

Kontakt:

http://mojawww.com
poczta@mojawww.com
http://facebook.com/mojawww
+48 502 030 439
Przekazany materiał ofertowy nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawnym. Jest on jedynie zaproszeniem do współpracy. Więcej
szczegółów, jak wygląda współpraca, oraz praca zdalna z naszą firmą znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w dziale "Usługi" –
znajdującego się pod adresem: http://mojawww.com/uslugi.html. Nasz regulamin - http://mojawww.com/regulamin.html. Odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania (FAQ) możecie szukać pod adresem http://mojawww.com/faq.html. Jeśli masz dodatkowe pytania odnośnie
działania którejkolwiek z zamieszczonych w niniejszym zestawieniu funkcji – chętnie na nie odpowiemy. Istnieje także możliwość stworzenia
oferty indywidualnej. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami oraz podjęcia współpracy! v.6.2

