Miért WordPressben dolgozunk?
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Kedves Érdeklődőnk, Tisztelt Leendő Ügyfelünk!
Köszönjük érdeklődését és bizalmát. Engedje meg, hogy röviden elmondjam, cégünk miért választotta a
WordPress rendszert a weblapok és webáruházak készítéséhez.

MI AZ A WORDPRESS ÉS MIÉRT AJÁNLJUK ÖNNEK IS EZT A RENDSZERT?
A WordPress egy nyílt forráskódú (vagyis az interneten szabadon elérhető) tartalomkezelő rendszer (angol
rövidítése: CMS).
Általában a CMS-ek, ezen belül különösen a WordPress előnyei:
• egyedi külalak, reszponzív megjelenés mobil eszközökön – büszke lesz gyönyörű, modern honlapjára,
amelyet bárki látogat, bármilyen eszközről, azt és úgy fogja látni, amit és ahogyan Ön mutatni szeretne;
• könnyen kezelhető adminisztrációs felület – soha többé nem kell a programozóra várnia: akár Ön, akár
bármelyik munkatársa felvihet, módosíthat vagy törölhet bármely tartalmat a weboldalán;
• keresőbarát felépítés (linkek, kulcsszavazás, kódolás, stb) – jó helyezést biztosít a keresőkben, így
folyamatosan és ingyenesen friss látogatókat visz az Ön vállalkozásának;
• többszintű jogosultságú felhasználókezelés – munkatársai és látogatói közül mindenki ahhoz fér hozzá,
amihez engedélye van;
• moduláris felépítés, könnyű bővíthetőség (több tízezer elérhető ingyenes illetve fizetős bővítmény) – ha
kisebb lépésekben szeretne haladni, nem akar egyszerre nagy beruházást, ezt gond nélkül megteheti;
• külső programok, rendszerek integrálhatóak (hírlevélküldő, kérdőívkezelő, akár CRM rendszer is) – nem
kell tehát lemondania a megszokott, kedvenc webes programjairól;
• blogmodul, amelyben folyamatosan frissülő szakmai híreket, információkat lehet megosztani – így könnyen
felépítheti szakértői státuszát, és bizalmat ébreszthet weblapja látogatóiban;
• biztosítható a nyílt forráskódú rendszereknél létfontosságú folyamatos frissítés – az Ön weblapja nem lesz
a spammerek, hackerek, robotok martaléka, hanem folyamatosan kiszolgálja az üzletét;
• világszerte több millióan használják, és több százan fejlesztik – weboldalát nemcsak az eredeti fejlesztő,
de bármely más WordPress szakértő is tovább építheti, azaz Ön nem fog függeni a programozójától;
• előre elkészített, szabadon választható alapelemekből áll, tehát nem kell mindent a nulláról leprogramozni
– így weboldala sokkal gyorsabban és olcsóbban elkészül, mint az egyedi programozású oldalak.
• a weblap külsejének elkészítésekor is egy kész sablonból indulunk ki, és azt testreszabjuk – sokszor
annyira, hogy fel sem lehet ismerni az eredeti sablont. Önnek nem lesz tucat-weboldala: egyedi designt
kap, amelyet természetesen akár egy korábbi, grafikus vagy ügynökség által készített arculati kézikönyv
alapján is el tudunk készíteni. Mégsem kell az összes funkciót egyedileg programozni, hiszen a „drótváz”
már előre rendelkezésre áll, így a design elkészítése is rendkívül gyors és költséghatékony.
(Az egyedi sablonkészítés - nulláról leprogramozva - jelentősen megdrágítaná a weblap elkészítését, és le is
lassítaná, ezért nem javasoljuk. Még nem volt rá példa, hogy ne tudtuk volna megoldani a designra
vonatkozó elképzeléseket a rendelkezésre álló többezer sablon valamelyikének átszabásával. Csak
egyetlen példa: az „Aggregate” nevű sablonnal már sokszor dolgoztunk; az eredeti itt látható:
http://www.elegantthemes.com/demo/?theme=Aggregate, és ezzel készültek például az alábbi munkáink: jollet.com, mbj.hu, alelekillata.hu, mindenesbolt.hu, der-s.hu, kicsivagyok.hu/blog.)
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Sablon javaslatok – általunk készített testreszabások
(„ilyen volt – ilyen lett”)

Sablon neve

Sablon demo oldala

Ebből készült

http://www.elegantthemes.com/demo/?theme=Aggregate

jol-let.com
alelekillata.hu
mindenesbolt.hu
der-s.hu
csodabalta.hu
kicsivagyok.hu/blog

MyCuisine

http://www.elegantthemes.com/demo/?theme=MyCuisine

borostyanmeheszet.hu
lovasszombat.hu
rivergarden.hu
lovaglas-budapest.hu
vizibolha.hu
trakik.hu

Chameleon

http://www.elegantthemes.com/demo/?theme=Chameleon

egeszsegharomszog.hu
coachinghataroknelkul.hu
bakolegal.com (belső oldalak)

Simple Press

http://www.elegantthemes.com/demo/?theme=SimplePress

havasikatalin.hu
vitalfutarkft.hu

Feather

http://www.elegantthemes.com/demo/?theme=Feather

lak-cimke.hu
garbokiado.hu

Lucid

http://www.elegantthemes.com/demo/?theme=Lucid

haztartas-ma.hu
varinex.hu

Replete

http://www.kriesi.at/themedemo/?theme=replete

ajto-diszkont.hu

Modest

http://www.elegantthemes.com/demo/?theme=Modest

csodautas.hu

eHosting

https://flexithemes.com/demo/eHosting/

galambpatika.hu

Presta

https://flexithemes.com/demo/Presta/

erdiredony.hu

PressNow

https://flexithemes.com/demo/PressNow/

gpsek.hu

SuvTop

https://flexithemes.com/demo/SuvTop/

mbg.hu

Dima

https://flexithemes.com/demo/Dima/

navig.hu

Aggregate
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