Integrovaný systém webových stránok
Spája kvalitné technické, softvérové a
dizajnové riešenia do moderného webu!
Komplexné riešenia pre web, e-shop s ďalšími
možnosťami prepojenia (soc.siete a pod.). Využívame moderné metódy a agilné technológie.
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WEBDESIGN a MARKETING
design umocňujúci identitu prispôsobený Vašim požiadavkámpôsobivý, moderný a prehľadný moderné zobrazovacie metódy responzívny design (PC/mobil/tablet)optimalizované pre vyhľadávacie roboty SEO marketingovo optimalizované, štrukturované -

Realizujeme i špeciálne rozšírenia systému na základe požiadaviek klienta (data protection, mashups, API ai.).
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umožňuje exporty a importy údajov kompatibilné s modernými prehliadačmi zálohovanie dát na Vašom počítači stránky spĺňajú zásady prístupnosti podľa metódy Blind Friendly Web
tvorené kaskádovými štýlmi (CSS)-
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- najmodernejšie dátové centrum
- záložné mailové a DNS servery PHP,MySQL
- mailserver POP3, IMAP, SMTP
- 24h dohľad nad servermi
- správa a registrácia národných domén
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WEBHOSTING
správa domén
- bezpečný a bezvýpadkový webhosting
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svetovo najúspešnejšie CMS systémy jednoduchá administrácia stránokstránky, články, kategórie, formuláre nevyžaduje hlboké odborné znalosti úpravy sú ihneď dostupné návštevníkom žiadne skryté náklady na odborné úpravy -

Integrovaným systémom webstránok získate zároveň spoľahlivého profesionálneho partnera spoločnosť Artefactum s.r.o.
Hlavné prednosti našej ponuky:
• stránky budú prezentovať Vaše potreby na vysokej úrovni a potešia Vašich návštevníkov i Vás,
• sú premyslene navrhované, zodpovedajú trendom a požiadavkám doby,
• základné zaškolenie administrácie realizuje u Vás - úplne ZDARMA,
• Vaše dáta budú chránené najmodernejšími prostriedkami na špičkových serveroch.
Naša spoločnosť Vám zároveň ponúka ďalšie služby: grafické návrhy, video & foto, marketingové
konzultácie, za zvýhodnených podmienok (ceny pre VIP partnerov).
VYUŽITE TÚTO JEDINEČNÚ PONUKU A KONTAKTUJTE NÁS EŠTE DNES!
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