dynamisk

webpublisering
Avento CMS 4.0 er et dynamisk redigerings- og publi
seringssystem for internett. Systemet legger til rette for
enkel, oversiktlig og effektiv administrasjon av din internett løsning. All redigering og oppdatering av innhold utføres direkte over internett med en nettleser. Et enkelt brukergrensesnitt gjør det mulig for ansatte med liten eller
ingen dataerfaring å redigere og vedlikeholde avanserte
nettsteder.

Hva består Avento CMS 4.0 av?
Avento CMS er bygget opp av en rekke komponenter som er
utviklet for å forenkle etablering og vedlikehold av nettsteder. Under
følger en liste over noen av de tilgjengelige funksjonene i systemet.

≠

Innhold kan publiseres på et ubegrenset antall språk.

≠

Administrasjon av brukere, roller og tilgangsrettigheter.

≠

Alt innhold opprettes og vedlikeholdes med en innebygget 
web-basert tekstbehandler.

≠

Innebygget søkemotor og optimalisering for eksterne søk fra
f.eks Google.

≠

Det kan bygges ubegrensede hierarkiske menystrukturer.

≠

Modul for etablering og vedlikehold av dynamiske inputskjema.

≠

Publisering av målrettet og passordbeskyttet informasjon til
kunder, partnere og leverandører.

≠

Moduler for ansatteregister, diskusjonsgrupper og
dokumentarkiv.

≠

Hierarkisk produktkatalog med støtte for integrasjon mot
bedriftens øvrige forretningssystemer.

≠

Modul for e-handel med integrasjon mot betaligssystemer
(BBS, DIBS og Payex).

≠

Statistikk-modul for analyse av nettstedets besøkende og deres
informasjonsbehov.

≠

Fleksibelt og oversiktlig filarkiv med støtte for alle filtyper.

≠

Versjonskontroll med automatisk arkivering av endrede
dokumenter.

Et effektivt rollesystem styrer hvem som kan produsere innhold og
hvem som har mulighet til å publisere dette i de ulike delene av
løsningen. Bruk av roller gir dessuten mulighet for å styre informasjonsflyten ut til sluttbrukere i form av passordbeskyttede områder
(ekstranett) med differensiert innhold rettet mot ulike målgrupper.
Avento CMS er et komponentbasert system, bygget på moderne og
fremtidsrettet teknologi. Dette legger til rette for effektiv integrasjon
med bedriftens øvrige systemer, samt enkel konfigurasjon for alternative oppsett i henhold til den enkelte kundes behov.
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Hvorfor velge Avento CMS?
≠

Brukervennlighet
Avento CMS 4.0 har et intuitivt, enkelt og konsekvent brukergrensesnitt. Dette gjør at brukere med liten eller ingen kompetanse på internett nå kan bidra til å holde bedriftens nettsted
oppdatert med tidsriktig og kvalitetssikret informasjon.
Løsningen krever ingen spesialkompetanse, eller bistand fra
eksterne ressurser.

≠

Tids- og kostnadseffektiv utvikling og vedlikehold
Avento CMS er et kvalitetssikret produkt som er i bruk hos en
rekke bedrifter. Systemet krever minimale tilpasninger for å
sette opp et funksjonelt og stabilt nettsted basert på kundens
grafiske profil.

≠

Forbedret kommunikasjon
Avento CMS 4.0 gir et konkurransefortrinn ved å forsterke
forholdet til partnere, kunder og leverandører gjennom til fulle
å utnytte internett som distribusjonskanal. Spesielt 3 punkter
er viktige:

≠

≠

Statistikkfunksjonen logger brukeres adferd. Dette gir et
verdifult bilde av brukermønster og gir mulighet for å
skreddersy informasjon til ulike målgrupper.

≠

Systemet støtter industristandard (XML) for utveksling av
informasjon mellom interne og eksterne datasystemer.

≠

Passordbeskyttede områder (ekstranett) åpner for rask og
spisset informasjonsutveksling med ønskede aktører.

Tilgjenglighet over internett
Avento CMS 4.0 krever kun standard nettleser med tilgang
til internett. Dette gir flere tilgang til systemet og setter ingen
begrensninger i forhold til arbeidssted og installasjon av
programvare.

≠

Merkevarebygging og kommunikasjonsstrategi
Gjennom et avansert stil- og malsystem videreføres bedriftens
profil helt ned til valg av fonter og størrelser på disse. Kun autoriserte personer har tilgang til funksjoner som kan påvirke
generell fremtoning av nettstedet. På denne måten ivaretas
bedriftens profil uten at det settes begrensninger for hvem
som kan bidra med innhold til nettstedet.

≠

Et fleksibelt og fremtidsrettet valg
Utbredelsen av internett har ført til en akselerasjon av den
teknologiske utviklingen og dermed også kravene til nivå og
innhold i internett-baserte applikasjoner. For å være best mulig
rustet til å håndtere fremtiden er Avento CMS 4.0 basert på en
modularisert arkitektur. En slik oppbygging gir også en rekke
andre fordeler som kommer brukerne til nytte.
≠

I større prosjekter kan skreddersøm i henhold til kunde
spesifikke behov enkelt implementeres.

≠

Systemet er svært fleksibelt i forhold til utvikling og inte
grering av tilleggsmoduler. Dette gjør at bedriften vil få
en helhetlig portefølje av nettapplikasjoner, samt et felles
grensesnitt og administrasjonsnivå for blant annet brukere,
roller og innlogging.

≠

Avento CMS er svært fleksibelt i forhold til design og utforming av nettsider. Det stilles ingen krav til endring eller
utvikling av ny grafisk profil.
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Brukervennlig dokumentredigering med innebygget tekstbehandler.

Hierarkisk filarkiv med forhåndsvisning av bilder.

Detaljert statistikk over sidevisninger og besøkende.

Noen brukere av Avento CMS:
Tussa Telit AS, Tussa Kraft AS, Hjellegjerde ASA, Helse Sunnmøre HF,
Brødr. Sunde AS, Tingstad, Farstad Shipping ASA, REM Maritime AS,
Olympic Shipping AS, Havyard Group AS, Norsk Sjømat AS,
Bourbon Offshore Norway AS, Skipsteknisk AS, Ship Equip AS,
Variér Furniture AS, Helland Møbler AS, Brunstad AS, Havnevik AS,
Devold of Norway AS, Musikkverket AS, Sintef Mrb AS, Medi 3,
Den Norske Matfestivalen, Raufoss Alternative Fuel Systems AS,
North European Aviation Resources AS, Vartdal Seafood AS,
Varanger Kraft AS, Grøvik Verk AS, Tema Bad
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