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NeoAd
Uruchomienie serwisu og³oszeniowego nie stanowi obecnie najmniejszego
problemu. Lubimy jednak upraszczaæ rzeczy proste, dlatego przygotowaliœmy dla
Pañstwa oprogramowanie NeoAd, dziêki któremu ka¿dy w³aœciciel lub administrator
takie serwisu bêdzie mia³ wyj¹tkow¹ ³atwoœæ zarz¹dzania contentem anonsowym,
danymi og³oszeniodawców i wszelkimi innymi treœciami. Mowa tu oczywiœcie
o podstawowych funkcjonalnoœciach NeoAd co oznacza, ¿e na indywidualne ¿yczenie
mo¿emy dostosowaæ oprogramowanie w dowolnej potrzebnej formie.
W wersji podstawowej skrypt NeoAd umo¿liwia:
- dodawanie anonsów
- obróbka zdjêæ, nak³adanie loga, skalowanie
- przegl¹danie, wyszukiwanie anonsów
- zestawienie iloœci anonsów
- zliczanie popularnoœci anonsów (ods³on)
- obs³uga abonamentów (portfel elektroniczny)
- obs³uga SMS (kontakty na sms)
- regulamin
- wizytówki (subdomeny) dla anonsów
+ szablonowa budowa serwisu (edycja wygl¹du w czystym html przez panel lub ftp)
+ przygotowanie do wdro¿eñ kolejnych serwisów na wspólnej bazie i silniku

Panel:
- autoryzacja nowych anonsów
- edycja, usuwanie anonsów
- edycja szablonów html
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CMS
Dla bardziej zaawansowanych projektów typu serwisy spo³ecznoœciowe,
informacyjne, og³oszeniowe czy w koñcu wielopoziomowe portale oferujemy Pañstwu
oprogramowanie CMS. Dziêki niemu nawet niezaawansowani administratorzy
serwisów bêd¹ mieli niebywa³¹ ³atwoœæ w „u³o¿eniu” serwisu, zmiany jego wygl¹du,
szaty graficznej, etc. Doœæ wymieniæ opis oferowanego CMS:
I. Modu³ edycji stron (zarz¹dzanie treœci¹).
Podstawowa funkcjonalnoœæ CMS umo¿liwiaj¹ca dynamiczn¹ edycjê treœci
prezentowanych na stronach WWW. Wyposa¿ony w edytor WYSIWYG edytor
umo¿liwia intuicyjn¹ edycjê wszystkich treœci zawartych na stronie WWW.
Zaawansowana technologia osadzania przez drag'n'drop umo¿liwia proste i ³atwe
osadzanie zdjêæ, ankiet i innych modu³ów urozmaicaj¹cych treœæ. Modu³
automatycznie dzieli artyku³ na strony.
Dostêpne warianty:
1. Podstrony p³askie – CMS korzystaj¹cy z tego modu³u ma przygotowany zbiór sta³ych
stron (np. „o nas”, „kontakt”, „oferta”), które mog¹ byæ w dowolny sposób edytowane
przez u¿ytkownika. Modu³ nie umo¿liwia jednak dodawania nowych stron.
2. Podstrony dynamiczne, jeden poziom – CMS dodatkowo umo¿liwia dodawanie,
usuwanie i przesuwanie stron w obrêbie menu g³ównego. U¿ytkownik mo¿e w ka¿dej
chwili rozbudowaæ menu o now¹ treœæ.
3. Podstrony dynamiczne, wiele poziomów – CMS umo¿liwia przypisanie do dowolnej
podstrony dodatkowego podzia³u na strony podrzêdne, tworz¹c strukturê drzewa.
4. Czasy publikacji - Modu³ umo¿liwiaj¹cy okreœlenie dla ka¿dej strony serwisu
zakresu czasu w którym bêdzie wyœwietlana. Doskona³e narzêdzie do kontroli
prezentacji wiadomoœci o promocjach oraz okolicznoœciowych.
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II. Modu³ aktualnoœci.
Popularna funkcjonalnoœæ umo¿liwiaj¹ca prezentowanie na dowolnej stronie serwisu
aktualnoœci w postaci krótkich informacji, z mo¿liwoœci¹ obejrzenia pe³niejszej treœci.
Dostêpne warianty:
1. Aktualnoœci krótkie – prezentuj¹ bezpoœrednio treœæ aktualnoœci. Doskona³e
narzêdzie w przypadku gdy treœæ aktualnoœci mo¿na zawrzeæ w kilku zdaniach.
2. Aktualnoœci dynamiczne – modu³ przystosowany do prezentowania aktualnoœci
zawieraj¹cych wiêksz¹ iloœæ treœci. Automatycznie przygotowuje skrót wiadomoœci
i umo¿liwia prezentacjê pe³nej treœci po wyborze u¿ytkownika.
III. Modu³ grafik i zdjêæ.
Podstawowy modu³ prezentacji graficznej systemu CMS umo¿liwia urozmaicenie
podstron dodatkowymi grafikami. Osadzenie grafiki mo¿liwe jest w dowolnym
edytorze treœci w serwisie za pomoc¹ intuicyjnej techniki drag'n'drop.
Dostêpne warianty:
1. Grafiki dekoracyjne – modu³ umo¿liwiaj¹cy wys³anie z komputera domowego na
stronê grafik, które zostan¹ zaprezentowane bezpoœrednio na serwisie, np.
logotypów. Grafiki s¹ automatycznie dostosowane do wymogów prezentacji WWW.
Modu³ umo¿liwia wizualne okreœlenie wielkoœci grafiki ju¿ po osadzeniu w stronie
WWW.
2. Zdjêcia – modu³ prezentacji zdjêæ umo¿liwia osadzenie zdjêcia, które po klikniêciu
zostanie pokazane w pe³nym rozmiarze. Wszystkie operacje konieczne do
przygotowania prezentacji zdjêcia s¹ automatycznie wykonywane przez modu³.
3. Galerie – modu³ przeznaczony do wygodnej i czytelnej prezentacji du¿ej liczby zdjêæ
lub grafik. Umo¿liwia szybkie przygotowanie fotoreporta¿u i osadzenie na dowolnej
stronie serwisu.
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IV. Modu³y jêzykowe
Modu³y jêzykowe zapewniaj¹ udostêpnienie strony w wielu jêzykach.
1. Podstawowy modu³ wielojêzyczny – zapewnia mo¿liwoœæ przygotowania wszystkich
podstron serwisu w wielu wersjach jêzykowych oraz wybór wersji jêzykowej przez
klikniêcie w odpowiedni¹ sekcjê w menu. Obs³uguje równie¿ jêzyki egzotyczne
i o niestandardowym kodowaniu (np. japoñski).
2. Automatyczne dopasowanie jêzyka – to modu³ zapewniaj¹cy automatyczne
dobranie jêzyka do oczekiwañ odwiedzaj¹cego. Dziêki jego zastosowaniu
odwiedzaj¹cy automatycznie otrzyma stronê w jêzyku który zna, zwalniaj¹c go
z koniecznoœci poszukiwania przycisku odpowiedzialnego za wybór wersji jêzykowej.
3. Automatyczne t³umaczenie – to modu³ integracji z automatycznym t³umaczem,
bêd¹cym w stanie bez dalszej ingerencji przygotowaæ treœæ strony w kilkudziesiêciu
jêzykach. Jakoœæ t³umaczenia odbiega od wyników zatrudnienia t³umacza, jednak
w wiêkszoœci przypadków pozwala na bezproblemowe przyswojenie treœci witryny.
V. Modu³y interaktywne
Opcjonalne modu³y interaktywne umo¿liwiaj¹ u¿ytkownikom ogl¹daj¹cym serwis
wp³ywanie na jego treœci.
1.Logowanie u¿ytkowników
Modu³ logowania umo¿liwia autoryzacjê u¿ytkowników z wykorzystaniem systemu
loginów i hase³. Dziêki autoryzacji u¿ytkowników mo¿na w prosty sposób zapewniæ
wybranej grupie u¿ytkowników dostêp do dodatkowych treœci, niedostêpnych
publicznie.
Dostêpne warianty:
a. Logowanie administracyjne – podstawowy modu³ uwierzytelnienia u¿ytkownika,
udostêpniaj¹cy dostêp do panelu administracyjnego oraz edycjê zawartoœci strony.
Modu³ wymagany do poprawnego dzia³ania serwisu.
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b. Logowanie administracyjne wielopoziomowe – to modu³ umo¿liwiaj¹cy wydzielenie
poszczególnym u¿ytkownikom dodatkowych uprawnieñ, na przyk³ad: tylko edycji
oferty lub aktualnoœci. Modu³ szczególnie polecany je¿eli edycj¹ treœci w serwisie
bêdzie zajmowaæ siê szeroka grupa osób o ró¿nych poziomach kompetencji.
c. Logowanie publiczne – umo¿liwia utworzenie nowego u¿ytkownika bezpoœrednio
z poziomu strony WWW, do celów dostêpu do dodatkowych treœci (np. forum, czy
szczegó³ów ofert).
2. Komentarze
Modu³ komentarzy jest mo¿liwy do osadzenia na dowolnej podstronie serwisu.
Umo¿liwia on u¿ytkownikom ogl¹daj¹cym serwis zostawienie swojej opinii
o œwiadczonych produktach, us³ugach czy te¿ zdjêciach.
3.Oceny
Bardzo intuicyjny w u¿ytkowaniu modu³ umo¿liwiaj¹cy anonimowe wystawienie
oceny ogl¹danej podstrony. Prezentowany w formie serii gwiazdek umo¿liwia szybkie
poznanie opinii odwiedzaj¹cych serwis.
4.Mapy œwiata
Pe³na integracja z liderem rynkowym w dziedzinie dostarczania map on-line pozwala
nie tylko na dostarczenie interaktywnej mapy dojazdowej z mo¿liwoœci¹ zbli¿ania
i przesuwania, ale tak¿e automatyczne wytyczenie trasy dojazdowej z adresu
podanego przez odwiedzaj¹cego, równie¿ w postaci instrukcji do wydrukowania.
VI. Modu³y dodatkowe
1. Mapa strony – to specjalizowany modu³ przygotowuj¹cy mapê, czyli kompletny
indeks strony z wszystkimi podstronami. Tworzona dynamicznie mapa strony to
doskona³e rozwi¹zanie dla rozbudowanych serwisów, umo¿liwiaj¹ce klientom
b³yskawiczne zlokalizowanie poszukiwanej treœci, nawet gdy nie s¹ w stanie
sformu³owaæ s³ów kluczowych.
2. SEO url – to wyspecjalizowany modu³ przygotowuj¹cy wszystkie linki w serwisie w
sposób przyjazny dla wyszukiwarek internetowych. Zapewnienie zgodnoœci
z oczekiwaniami twórców wyszukiwarek to gwarancja darmowej reklamy oraz
wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania.
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3. Wyszukiwarka – zewnêtrzny modu³ umo¿liwiaj¹cy integracjê z szeregiem
wyszukiwarek internetowych. Modu³ zapewnia zarówno w pe³ni funkcjonalne
wyszukiwanie w ramach serwisu, jak i zwiêksza szybkoœæ pojawienia siê serwisu
w wynikach wyszukiwania ca³ego internetu.
4. Statystyki odwiedzin – pe³na integracja z rynkowym liderem analizy odwiedzalnoœci
serwisu umo¿liwia œledzenie popularnoœci serwisu, trendów u¿ytkowników jak
i skutecznoœci kana³ów
reklamowych.
5. System pamiêci podrêcznej – to modu³ zapewniaj¹cy p³ynne funkcjonowanie
serwisu nawet w przypadku du¿ej liczby odwiedzin w przeci¹gu doby.
6. System pamiêci podrêcznej dla mediów – to specjalizowany modu³ umo¿liwiaj¹cy
b³yskawiczn¹ adaptacjê w przypadku bardzo du¿ego, chwilowego obci¹¿enia.
Doskona³e rozwi¹zanie w przypadku gdy serwis bêdzie reklamowany w mediach
czasu rzeczywistego (radiu, telewizji), lub gdy oczekiwana jest bardzo du¿a
odwiedzalnoœæ w krótkim czasie.

Sonda/Ankieta SMS na WWW
Po uruchomieniu sondy lub ankiety SMS'owej w panelu systemu CashBill.pl
istnieje mo¿liwoœæ prezentacji oddawanych przez Klientów g³osów na WWW. W takcie
lub po wskazaniu wszystkich parametrów w panelu pojawia siê opcja zamieszczenia
sondy/ankiety na serwisie internetowym. System wygeneruje odpowiednie linki, kody
do zamieszczenia w strukturze strony, tak, by ka¿dy SMS z oddanym g³osem
w sondzie lub ankiecie by³ prezentowany dla Internautów.
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