EasyPage kan udvides efter behov
EasyPage kan udvides med en række moduler, der nemt kan integreres i din nye
hjemmeside.
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WebSite - The Easy Way

Vi har udviklet moduler, der både letter det daglige arbejde med at opdatere
hjemme-siden og som kan tilføje nye spændende funktioner.
Derudover kan vi designe og programmere specielle løsninger, der passer til dine ønsker
og behov.

Frihed til at arbejde...
FAQ - Forum - Forhandlere - Fotoalbum - Kalender - Maillinglister - Nyheder - Sprog - Shop

En komplet e-handelsløsning

hvor som helst
når som helst

EasyPage Webshop er en komplet e-handelsløsning, der dækker de flestes behov. I
webshoppen får du varekatalog og indkøbskurv samt en stor palette af funktioner og
indstillingsmuligheder.
Der er mulighed for at betale med betalingskort/kreditkort, idet der er integration til
DIBS, Quickpay og PayPal betalingsgateways. Shoppen kan envidere håndtere flere
sprog (vha. EasyPage Sprogmodul) og valutaer. Det er desuden muligt at have flere
priser på de enkelte varer afhængig af login. Shoppen kan også håndtere afgiftsstyring,
så en vare kan have en eller flere afgifter.

Rådgivning og grafisk design
Vælger du EasyPage, har du mulighed for at få professionel hjælp til design, grafisk
udtryksform og opsætning af dit website, og dermed opnå din ønskede
virksomhedsprofil.

Leverandør af EasyPage
PK Data Network ApS udvikler og markedsfører EasyPage CMS. EasyPage benyttes i dag
af ca. 1.600 firmaer, organisationer og projekter.
PK Data Network ApS leverer ligeledes ydelser indenfor Hosting, Internet, CMS og
Rådgivning.

PK Data Network ApS - Svalehøjvej 3 - 3650 Ølstykke
Telefon: 7027 3456 - E-mail: info@easypage.dk
www.easypage.dk - www.pkdata.dk

Ta´ selv styringen
af dit website
Det er nemmere end du tror!
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WebSite - The Easy Way

Hurtig adgang til
den brugervenlige
administration
gennem en browser

I arkivfunktionen,
har du overblik over
fotos, video, flash
filer og dokumenter

Internettet - hvad skal vi med det?
Internettet er efterhånden blevet erhvervslivets
foretrukne informationskanal og mere end
nogensinde, virksomhedens ansigt udadtil.

Du kan hurtigt rette,
flytte og tilføje nye
sider på dit website

Med tekst-editoren
kan du nemt
redigere indholdet
på dine sider

Der kan være tale om rene informationssider
eller mere avanceret brug i form af kundedialog
og e-handel.

Ta´ selv styringen af dine websider
Du ved bedst selv, hvad der skal være på dine
internetsider. Men statiske sider er aldrig en god
løsning. De besøges ofte kun få gange, indtil dine
kunder og emner oplever, at du intet nyt har at
fortælle dem.

Hvad er EasyPage?
EasyPage er et Content Management System der
gør det nemt at vedligeholde virksomhedens
internetsider, samt løbende opdatere indhold på
siderne.
Og det behøver ikke være en hverken dyr eller
besværlig proces. Med EasyPage kan dine
medarbejdere selv foretage vedligeholdelsen af
siderne med et af markedets bedste
internet-værktøjer.

Frihed til at arbejde…
EasyPage er en hosted løsning, hvilket betyder,
at dine medarbejdere kan administrere og
vedligeholde indholdet på siderne, hvor som
helst og når som helst.
Dine internetsider og EasyPage, kører i vores
professionelle datacenter. Vi varetager således
den daglige drift og sikrer, at dine kunder og
kontakter altid kan komme ind på dine
internetsider.

Så snart du har
redigeret en side,
kan du se resultatet
med det samme
I statistik modulet kan
du følge med i hvem
og hvor mange der
besøger dit website

Med sprogmodulet
kan du styre flere
hjemmesider sprogversioneret

Du kan vælge
mellem 20
design-skabeleoner
med valgfri

Du kan tilføje nye
moduler i takt med
at du får brug for
flere funktioner

EasyPage løsningen kan udvides
I takt med virksomhedens behov kan EasyPage udvides med ekstramoduler. Hvis
din virksomhed starter med EasyPage Standard Web løsningen, kan den senere
opgraderes til EasyPage Pro Web, som tilbyder flere funktioner.

EasyPage Standard Web
• Online administration (1 bruger)
• Vælg mellem 20 designskabeloner
med valgfri menuplacering
• Kontaktformular (evt. eget design)
• Sitemap
• Statistik (hvem besøger dine sider)
• Wordlignende tekst- og HTML-editor
• Billed- og dokumentarkiv
• Upload af billeder (jpeg-billeder kan
skaleres automatisk)
• 25 sider og 50MB diskplads

EasyPage Pro Web
• Som EasyPage Standard Web med
følgende udvidelser:
• Online administration
(ubegrænset antal brugere)
• Login og brugerstyringsmodul
(ubegrænset brugere og grupper)
• Ubegrænset antal grupper pr. modul
(f.eks. mange mailinglister, mange
nyhedsgrupper etc.)
• Ubegrænset antal sider og 150MB
diskplads

