Redakční systém JSR
Systém pro správu obsahu webových stránek

Řešení pro soukromé i firemní webové stránky
Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.
Je plně konfigurovatelný a je možné na něm postavit webové stránky na míru požadavků klienta.

Moderní
JSR splňuje současné technologické standardy. Samozřejmostí je validní XHTML a CSS. Systém
využívá funkcí knihovny jQuery, která přináší nové možnosti do ovládání webových stránek.
Součástí systému je základní SEO optimalizace, která zajistí výbornou výchozí úroveň webu pro
zobrazení ve výsledcích vyhledávání.

Jednoduchý a efektivní
Ovládání systému je zaměřeno na jednoduchost a efektivitu. Co nejvíce činností je zpracováváno
automaticky. Každá operace je navržena s ohledem na minimální potřebný počet kroků.

Modulární
Díky modulárnímu systému je možné přizpůsobit systém dle požadavků klienta. Od jednoduchých
webových stránek se základním modulem přes složitější s moduly fotogalerie, ankety, kurzy až po
náročnější webové stránky s moduly e-shop, denní menu atd.

Neustálý vývoj
Zapojujeme klienta do vývoje a vycházíme vstříc jeho přáním. Systém neustále vyvíjíme a
zpracováváme požadavky klientů, kteří ho používají.
Držíme krok s moderními webovými trendy a systém jim přizpůsobujeme.

Individuální cenové podmínky
Cenu přizpůsobujeme konkrétnímu klientovi a projektu. Vždy záleží na oboustranné dohodě. Snažíme
se o maximální spokojenost klienta.
Pro neziskové a školní organizace poskytujeme výrazné slevy!
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Proč zvolit redakční systém JSR?
 Oproti ostatním podobným produktům je redakční systém JSR rychlý a jednoduchý.
Obsahuje pouze ty funkce, které klienti používají.
 Uživatelské prostředí je vyvíjeno s ohledem na co největší efektivitu – co nejmenší nutný
počet kroků, které musí uživatel provést k dokončení konkrétní operace.
 Systém je modulární – je možné jednoduše přidávat a upravovat funkčnost v závislosti na
měnících se požadavcích klienta.
 Systém neustále vyvíjíme a zpracováváme klientské požadavky. Klient tak vždy dostane
systém přizpůsobený jemu na míru.
 Nastavili jsme příznivé cenové podmínky i v porovnání s volně šiřitelnými systémy, můžeme
jim tedy směle konkurovat!
 V ceně systému je jeden rok aktualizací zdarma. Klient tak dostává přidanou hodnotu i po
zprovoznění jeho webových stránek.

Cena bez DPH:
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Základ systému
Základ systému umožňuje kompletní správu obsahu webu – sestavení jednotlivých menu a vložení
obsahu k jednotlivým položkám menu.
Kategorie (položky menu) je možné do sebe libovolně zanořovat a vytvářet víceúrovňové struktury.
Články (obsah stránky) je možné vkládat buď jako statický obsah, nebo ve stylu novinových článků
(více článků na stránce). Pro vkládání a úpravu textu slouží editor ve stylu MS Word, který umožňuje
formátovat text, vkládat obrázky, tabulky, odkazy, …
K libovolné stránce je možné povolit vkládání komentářů. Návštěvníci webu tak můžou komentovat
publikovaný obsah. Komentáře se člení dle vláken v několikaúrovňové struktuře. Administrátor webu
může vložené komentáře upravovat.
Součástí základního modulu je také RSS kanál a možnost e-mailového odběru novinek. Jakýkoli
článek, který je označený pro export do RSS, je tedy k dispozici pro čtečky návštěvníků a je zároveň
rozeslán všem přihlášeným na jejich e-mailové adresy.
Základ systému je možné nakonfigurovat jako vícejazyčný a víceuživatelský. Pro každou jazykovou
verzi je možné vložit vlastní strukturu kategorií a článků. Víceuživatelský přístup zajišťuje, že každý, kdo
zasahuje do správy webu, má své přihlašovací údaje.
Všechny provedené operace se ukládají se všemi podrobnostmi do historie. Správce webu tak má
možnost vidět, co kdo kdy v administraci provedl, případně jaké e-maily byly odeslány.
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Fotogalerie
Modul fotogalerie slouží ke snadnému vkládání obrázkových galerií a jejich publikaci na webu. Bez
tohoto modulu je samozřejmě možné vkládat do obsahu stránky obrázky. Modul fotogalerie ale
usnadňuje vkládání více fotografií najednou a jejich třídění.
Fotografie jsou automaticky zmenšeny na nastavenou velikost. Automaticky jsou také vytvořeny
náhledy.
Jednotlivé fotogalerie lze publikovat u jakéhokoli (jednoho nebo více) článku. Návštěvník webu pak
může jednotlivé fotografie prohlížet v sérii po sobě.
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E-shop
Modul pro elektronický obchod. Umožňuje do libovolné kategorie webu vložit produkty s kódem,
cenou, DPH, dostupností a popisem (editor ve stylu MS Word). V kombinaci s modulem fotogalerie lze
pro každý produkt automaticky vygenerovat fotogalerii a zobrazit ji u produktu.
Je možné nastavit ceny a typy dopravy a platby.
E-shop podporuje automatický export produktů pro servery zbozi.cz a heureka.cz.
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Mailing
Modul pro hromadné rozesílání e-mailů umožňuje rozeslat e-mail vybrané skupině uživatelů.
Jednotlivé e-mailové kontakty je možné třídit do skupin a rozesílat e-maily právě jedné nebo více
skupin. Kontakty je možné importovat z adresářů nejpoužívanějších poštovních klientů nebo z CSV
souboru.
Pro vytváření e-mailů slouží editor ve stylu MS Word. Je tedy možné vkládat obrázky, tabulky,
formátovat text apod.
Odeslané e-maily jsou archivovány a lze je kdykoli přeposlat.
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Denní menu
Pro webové stránky restaurací, hospod a jídelen nabízíme modul Denní menu. Tento modul umožňuje
kompletní správu denních nabídek.
Prvním krokem je jednoduché a intuitivní vložení menu na daný týden. Toto menu je po publikaci
možné zobrazit kdekoli na webu (vždy se zobrazí menu pro daný týden, stačí pouze menu vložit).
Dále je možné menu pro daný týden vytisknout do PDF šablony, která odpovídá požadovanému
vzhledu pro tisk na stoly.
Modul podporuje propojení se serverem lunchtime.cz, kde restaurace z celé republiky publikují své
nabídky. Denní menu publikované na webu je automaticky odesíláno i na server lunchtime.cz.
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Kurzy
Modul kurzy umožňuje na jakékoli stránce zobrazit formulář pro přihlášení na libovolné akce –
kurzy, školení, pobyty, zájezdy, …
Návštěvníci se přihlašují pomocí tohoto formuláře. V administraci je pak možné zobrazit obsazenost
jednotlivých kurzů, případně tisknout přehled se seznamem osob přihlášených na daný kurz.

Ankety
Díky tomuto modulu je možné vkládat do webových stránek ankety. Vždy zvolte otázku, přidejte
dvě nebo více odpovědí a nechte návštěvníky hlasovat. V administraci pak vidíte výsledky všech anket.

Testy
Modul testy umožňuje zadávat na web testy pro návštěvníky. Ať už se jedná o jazykové, češtinářské,
matematické nebo jakékoli jiné testy, v administraci lze nastavit k testu libovolné množství otázek
s odpověďmi.
Návštěvník projde tímto testem, po skončení testu si ho nechá vyhodnotit a dozví se svůj výsledek.
Vyhodnocený test je možné nechat zaslat e-mailem, případně vytisknout nebo uložit do PDF.
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