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iContent CMS

Systém inndata datová technika spol.s.r.o. z Insbruku sa zaoberá spracovaním dát a je správcom
výkonného výpoctového strediska a priemyselnej
datovej správy.
Popri e-Commerce-systémoch vyvinutých pre obchodovanie so stavebným materiálom, sa Inndata
zaoberá aj interchange a technickým vylepšením
inovacných riešení pre medzipodnikovú výmenu

Kreativita bez
obmedzenia

K zákazníkom a partnerom firmy Inndata spracovanie
dát, patria popredné obchodné a priemyselné závody,
živnostníci, stavebné spolocnosti, a obecné bytové
stavebné podniky
Inndata Datentechnik GmbH
Pacherstrasse 24
6020 Innsbruck
Tel. ++43/(0)512/36 22 33 Fax -9
info@eurobau.com
FN 198640 v IBK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Požiadat o informáciu:
Pošlite nám prosím k nasledovným témam bezplatne informacný materiál:
(vhodné prosím zakrížkujte)

Ak máte
známku
prosím nalepit
inak uhradí,
adresát

Jednoduché
spravovanie
bez dotatocných
softwarov

Flexibilné
šablony
&žiadne programovanie

iPoint terminál zákazníckych kariet
iContent CMS Internetový systém
elektronická výmena dát dokladových súborov interchange
automatizovaný zoznam produktov a spravovanie cien
Vaša Adresat:
Firma / názov: .............................................................
Ulica: ...........................................................................
PLZ: ...................

Ort: .............................................

e-Mail: ...........................telefón-c.: .............................

Firma
inndata Datentechnik
Ges.m.b.H
Pacherstrasse 24
A-6020 Innsbruck
Austria (EU)

Plnohodntnotná
E COMMERCEfunkcnost

Faxu: +43 512 362233-9

http://www.euroStavanie.sk

kreativita bez hraníc pre Vašu vebovú stránku

iContent - Content Management System
Neohranicitelná kreativita
inndata iContent je flexibílny a lahko používatelný nástroj k zostaveniu a
ošetrovaniu menších, stredne velkých a
velmi rozsiahlych webových stránok bez programovania.

kreativita bez hraníc pre Vašu vebovú stránku

Obsahuje Všetko
iContent Vám poskytne všetky myslitelné
funkcie k prehladnému spravovaniu optiky,
obsahu, štruktúry a prístupového práva k
Vašej webovej stránke, na výkonneja na
browsery bazírujúcej ploche..

iContent je výkonnejší ako ostatné zložité
systémy a bez softwaeru je jeho obsluha
úplne jednoduchá z vašeho Browseru.

inklusive e-Commerce
Prvotne Vám je k dispozícii spolu s e-Commerce modulom od iContent u online Shopsystem, ktorý je kompaktibilný s každým
systémom spravovania tovaru a zároven
môže byt úplne opticky prispôsobený
Vašim predstavám.
iContent - e-Commerce je medzi iným
kompatibilný s následujúcimi systémami
spravovania tovaru:
- Softline
- BAUMAT
- EVA2
- SMH (AS/400)
- Wohlmann HASY
- PCS Pfundner TradeControl
a zasahuje do databanky priemyselnej databázy.

Bazíruje na najaktuálnejších dostupných
technológiách pre internetové aplikacné
servery a podporuje Vás pri komplexnom
stvárnení vašej webovej stránky podla vašich
predstáv.

Ci zostavujete užívatela alebo skupinu
užívatelov alebo chcete urcité obsahy na
nejakú casom ohranicenú dobu obmedzit
alebo pre urcité skupiny uživatelov uvolnit, systém Vás v týchto a mnohých iných
úlohách podporuje.

Systém vám dá k dispozícii obrovských
objem výkonu v priehladnej uživatelskej
verzii.
Zažite ako rýchlo Váša Webová stránka
narastá, aj ked nemusíte byt odkázaný pri
každej modifikácii na služby home-pageprogramátora.
Rozšírenia obsahu
zaznamenávate
pohodlne ako s
Vaším programom
spracovania textu.
Zmeny
štruktúry
môžete vykonávat
pomocou
menu
prvotne bez programovania.

Vytvárate E-Mailové formuláre alebo celé
Webshopy tak pohodlne ako sériový dopis.

V krátkej dobe sa tak môžete pohybovat na
prehladnej ploche vašeho Content Management Systému, s takou samozrejmostou s
akou ste boli zvyknutí od svojho predchádzajúceho programu spracovania textov.

Pacherstr. 24, 6020 Innsbruck

iContent
plne
vyhovie
všetkým
Vašim
prianiam.
Vy
sa
nemusíte v nicom prispusobovat
iContent.

Vytvoríte lubovolné množstvo tématických
Templates do rôznych farieb a stvárnení
– jednoducho kliknutím myši a bez riadkuprogramový kód.

Jej kreativite sa nekladú hranice, tak ako
sa hranice nekladú obsahu Vašej webovej
stránky.

inndata Datentechnik GmbH

bez programovania

Taktiež integrácia cudzích datových zdrojov vo Vašom Webshope (napr. Hagebau
Profiodborný katalog) je bezproblémovo
realizovatelná.

Tel. +43/(0)512/36 22 33

Fax +43/(0)512/36 22 33-9

Spravujte štruktuárne menu, uživatelské
práva a celé hierarchické obsahy do
priehladnej stromovej štruktúry priamo ve Vašom Internetovom-browsery.
Samozrejme Vám je k dispozícii naša
klasická Hot linka pomoci. Ale tú nebudete
potrebovat!

slovensko@eurobau.com

http://www.euroStavanie.sk

