Factsheet CCMS9
Algemeen
Beheer CCMS via internet
Aantal gebruikers CCMS
Eisen aan PC waarmee beheerd wordt
Aantal niveaus in website
Aantal pagina's

onbeperkt
Internet Explorer 7 of hoger
onbeperkt
onbeperkt

Beheerbare hoofdnavigatie
Beheerbare subnavigatie (vast of variabel)
Versiebeheer (laatste 5 versies van elke pagina)
Prullenbak voor verwijderde pagina's
Paginapreview
Paginacaching
Back-up database

Website
Documenttype
Karakterset

html 5
UTF-8

W3C gevalideerd
Schermgrootte (1024x768 en groter)
iPad compatible
Favicon (optimale herkenbaarheid bij bookmarken)
Beheerbare foutpagina voor dode links (404-error pagina)
Printfunctie (juist printen van informatie van website)
Optimale sitesnelheid (getest op Yslow en Page Speed)
CSS + Javascript samenvoegen
Geteste browsers

IE7, IE8, IE9, Firefox, Chrome, Safari

Mogelijkheden beheren pagina-inhoud (WYSIWYG-editor)
Opmaken tekst (vet, cursief, onderstrepen, kleur)
Subscript, superscript en speciale tekens
Opsomming en lijstweergave
Inspringen tekst
Uitlijning (links, midden en rechts)
Kopiëren en plakken uit Microsoft Word
Zoeken & vervangen van tekst
Externe links plaatsen (automatische opening nieuw venster)
Interne links plaatsen (eenvoudig via de eigen paginaboom)
Ankers plaatsen
Tabelbeheer
Afbeeldingen plaatsen en uitlijnen
Downloads plaatsen
Video's plaatsen
Flashanimaties plaatsen

Mediabeheer afbeeldingen
Beheer mappenstructuur
Aantal mappen voor afbeeldingen
Aantal afbeeldingen in beheer
Aantal afbeeldingen tegelijk inladen in CCMS
Geaccepteerde bestandsformaten afbeeldingen
Conversie afbeeldingen naar optimaal formaat voor internet
Automatisch schaling afbeelding op basis weergave op pagina

onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
jpg, png, gif, tif, psd, eps, bmp
automatisch
automatisch

Instelbare thumbnailgrootte
Online bewerken afbeeldingen (draaien en bijsnijden)

Mediabeheer overige typen
Geaccepteerde overige mediatypen
Beheer mappenstructuur per mediatype
Aantal mappen voor overige media
Aantal bestanden in beheer
Aantal bestanden tegelijk inladen in CCMS
Geaccepteerde bestandsformaten

document, download, video, flash
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
doc, xls, ppt, pdf, wmv, flv, swf

Website vindbaarheid
Beheerbare HEAD-gegevens per pagina
Generatie html-bestanden
Crawlbare navigatie
Automatische 301 generatie bij wijziging URL
Directory export
Sitemap
Kruimelspoor
Adviesdocument versterken vindbaarheid

Overige onderdelen
Ontwikkeling vormgeving & template
Aantal templates binnen CCMS
Gebruikerslicentie CCMS
Eenvoudige handleiding in het Nederlands
Training in gebruik CCMS
Telefonische support

onbeperkt

