Ο πονοκέφαλος της δηµιουργίας ενός εταιρικού portal, ενός συστήµατος
ηλεκτρονικών συναλλαγών µε πελάτες λιανικής ή χονδρικής ή ενός εταιρικού
ενδοεπιχειρησιακού συστήµατος ενηµέρωσης, τελείωσε! Ο citronCMS Content
Management Server µε τις δυνατότητες και την ευελιξία που προσφέρει τόσο
στην εγκατάσταση όσο και στην τιµολογιακή του πολιτική επιτρέπει σε κάθε
επιχείρηση ή οργανισµό την είσοδό του στην Κοινωνία της Πληροφορίας
γρήγορα, έγκυρα και αποτελεσµατικά.
Το citronCMS ενσωµατώνει πληθώρα καινοτόµων χαρακτηριστικών τόσο ως
προς την σχεδίαση, όσο και ως προς τη λειτουργικότητα και επεκτασιµότητα. Τα
σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα του έναντι του ανταγωνισµού είναι:
•

Τα πολλαπλά Sites

•

Η Πολυζωνικότητα

•

Η Πολυγλωσσία

Η αρθρωτή αρχιτεκτονική της πλατφόρµας επιτρέπει την εφαρµογή της στο
σύνολο των επιχειρήσεων ή φορέων και οργανισµών, ανεξαρτήτως µεγέθους
και κλάδου δραστηριότητας και επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρµογών όπως:
• Επιχειρηµατικές Πύλες (Corporate Portals)
• Ηλεκτρονικοί Καταλόγοι Προϊόντων (Online Product Catalog)
• Ηλεκτρονικό Εµπόριο Λιανικής (B2C e-Commerce)
• Ηλεκτρονικό Εµπόριο Χονδρικής (B2B e-Commerce)
• Προβολή Ψηφιακών Πόρων (DAM Portal Extensions)
• Πύλες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Government)
• Εφαρµογές για Φορητές Συσκευές (m-Commerce)
Η πλατφόρµα citronCMS έχει αναπτυχθεί χωρίς την χρήση λογισµικού τρίτων
(third party tools). Υποστηρίζει τους πιο δηµοφιλείς database και applications
servers. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την εγκατάσταση σε σηµαντικές
ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις αλλά και φορείς του ευρύτερου δηµοσίου
τοµέα, καθιστά την πλατφόρµα citronCMS µια από τις πλέον αξιόπιστες λύσεις
ηλεκτρονικού επιχειρείν.
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Αρθρωτή Αρχιτεκτονική (µε αληθινά modules)

Αληθινή Πολυγλωσσία (σε άπειρες γλώσσες)

Το citronCMS, εκτός από την βασική «µηχανή» (engine) της,

Η πλατφόρµα citronCMS υποστηρίζει απεριόριστο αριθµό γλωσσών.

αποτελείται από επιµέρους αυτόνοµες λειτουργικές ενότητες (modules),

Η πολυγλωσσία διασφαλίζεται τόσο σε επίπεδο διεπαφής (User Inter-

οι οποίες µπορούν να εγκατασταθούν τµηµατικά και σε ανεξάρτητο

face Multilingualism) όσο και στο περιεχόµενο που είναι αποθηκευµένο

χρόνο, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της επιχείρησης ή του φορέα.

στη βάση δεδοµένων (Database Content Multilingualism). Η χρήση
Unicode καθιστά την πλατφόρµα συµβατή µε το σύνολο των γλωσσών
παγκοσµίως. Oι γλώσσες ενεργοποιούνται ανά ζώνη (locale).

Sites, Ζώνες & Γλώσσες (κάθε συνδυασµός εφικτός)
Στο παρακάτω διάγραµµα καθίσταται σαφής η ιεραρχία των εν λόγω
χαρακτηριστικών:
!

Σε κάθε Site µπορεί να δηµοσιεύεται περιεχόµενο σε
όλες τις ζώνες ή σε υποσύνολο αυτών

!

Σε κάθε ζώνη µπορεί να δηµοσιεύεται περιεχόµενο σε
όλες τις γλώσσες ή σε υποσύνολο αυτών.

Πολλαπλά Sites (και Domains)
Ένα από τα πλέον σηµαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της
πλατφόρµας citronCMS είναι η δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών
«sites» µε µια µόνο εγκατάσταση. Έτσι καθίσταται εφικτή η ανάπτυξη
και παραµετροποίηση διαδικτυακών κόµβων οµίλων επιχειρήσεων ή και
επιχειρήσεων που επιθυµούν την παρουσίαση των δραστηριοτήτων (ή

Σύστηµα Διαχείρισης Περιεχοµένου (CMS)

θυγατρικών) τους σε διαφορετικούς διαδικτυακούς τόπους (sites) µε

Πρόκειται για την πλέον απαραίτητη δοµική µονάδα της πλατφόρµας

χρήση µοναδικών διευθύνσεων (URLs) για κάθε ένα. Η πληροφορία

citronCMS, αναφορικά µε τη δυναµική διαχείριση του περιεχοµένου.

διανέµεται µεµονωµένα (ανά site) ή συγκεντρωτικά.

Το Σύστηµα Διαχείρισης Περιεχοµένου (Content Management

Πολυζωνικότητα (η γλώσσα δεν είναι αρκετή)
Η πλατφόρµα είναι από τις µοναδικές παγκοσµίως που επιτρέπει το

System) ενσωµατώνει πληθώρα εργαλείων, µε σκοπό την παροχή του
απόλυτου ελέγχου στους διαχειριστές σε ότι αφορά τη διαµόρφωση,
δηµοσίευση και επεξεργασία της πληροφορίας.

διαχωρισµό του κάθε site σε ζώνες ενδιαφέροντος - πώλησης (locales).
Κατά κύριο λόγο η ζώνη σχετίζεται µε τη γεωγραφική προέλευση του
επισκέπτη του site, ώστε να καθίσταται ελεγχόµενη η δηµοσίευση του
περιεχοµένου. Oι ζώνες ενεργοποιούνται ανά site, άρα σε µια
εγκατάσταση µε πολλά sites, κάθε site µπορεί να υποστηρίζει κοινές ή
διαφορετικές ζώνες.
Για παράδειγµα, αν για ένα site ενεργοποιηθούν δύο ζώνες π.χ.
«Ελλάδα» και «Βαλκάνια», τότε ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα
δηµοσίευσης περιεχοµένου (π.χ. νέα, προϊόντα, τιµές, κλπ) µόνο στη
ζώνη «Ελλάδα», κάποιο άλλο περιεχόµενο µόνο στη ζώνη «Βαλκάνια»
και, τέλος, κάποιο κοινό περιεχόµενο (π.χ. προφίλ εταιρίας), και στις
δυο ζώνες. Η ίδια δυνατότητα θα είχε ιδιαίτερο νόηµα σε εταιρία που
ασκεί εξαγωγική δραστηριότητα στα Βαλκάνια, χωρίς όµως να διαθέτει
προς πώληση το σύνολο των προϊόντων της εκτός Ελλάδος. Έτσι, ο
διαχειριστής θα δηµοσίευε το σύνολο του καταλόγου στη ζώνη
«Ελλάδα» και το υποσύνολο στη ζώνη «Βαλκάνια».
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Η web based αρχιτεκτονική του CMS βελτιώνει την παραγωγικότητα µε
τη δυνατότητα χρήσης από οπουδήποτε
Το εν λόγω σύστηµα είναι µέρος της βασικής «µηχανής», αποτελεί
αναπόσπαστη λειτουργική µονάδα της πλατφόρµας και διασφαλίζει τον
δυναµικό χαρακτήρα, την αµεσότητα και την εγκυρότητα των
δηµοσιευµένων διαδικτυακών τόπων (sites).

Ασφάλεια
Η ασφάλεια µιας πλατφόρµας που είναι προσβάσιµη από το διαδίκτυο,
ποτελεί ζήτηµα µείζονος σηµασίας. Η πλατφόρµα citronCMS διαθέτει
πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας, παρέχοντας δυνατότητες διαβάθµισης
στην πρόσβαση και χρήση του Συστήµατος Διαχείρισης Περιεχοµένου

Portal Modules
Νέα και Ανακοινώσεις
Newsletters

(CMS). Ανάλογα µε το επίπεδο ασφαλείας, κάθε διαχειριστής µπορεί να

Ψηφοφορίες

έχει πρόσβαση µόνο σε ορισµένες ενότητες, µόνο σε ορισµένα sites/

Forum

locales, µόνο σε µεµονωµένες γλώσσες ή σε συνδυασµό των

FAQ – Συχνά Ερωτήµατα

παραπάνω. Η ασφάλεια εφαρµόζεται και στο portal, που διατίθεται για

Χρήσιµες Συνδέσεις

κοινή χρήση µέσω του διαδικτύου µε διαβαθµισµένη πρόσβαση σε

Γεγονότα (Ηµερίδες, Εκδηλώσεις, Συνέδρια)

εξουσιοδοτηµένους χρήστες, όπου διαιρούνται σε χρήστες που έχουν

Μελέτες

αυτόµατη πρόσβαση µε την συµπλήρωση µιας φόρµας (π.χ. πελάτης

Download Center

καταστήµατος B2C) και σε χρήστες που πρέπει να εξουσιοδοτηθούν
από τον διαχειριστή του συστήµατος (π.χ. πελάτης καταστήµατος
B2B).

Media Center
Επιχειρηµατικός Κατάλογος
Case Studies

Διαλειτουργικότητα

Knowledge Base

Η χρήση ανοικτών τεχνολογικών προτύπων (XML/XSD. SOAP, Web

Θέσεις Εργασίας

Services) επιτρέπουν την αµφίδροµη επικοινωνία και ανταλλαγή

Πελάτες

δεδοµένων της πλατφόρµας citronCMS µε ετερογενή πληροφοριακά

Γλωσσάριο

συστήµατα (ERP, CRM, DAM).

Online Ερωτηµατολόγια (Surveys)
Χάρτες Google

Τεχνολογία Αιχµής Microsoft .NET

Banners

Το citronCMS αναπτύχθηκε µε βάση την τελευταία τεχνολογία
εφαρµογών internet της Microsoft, το Microsoft .NET που ενσωµατώνει
τεχνολογίες όπως HTML, XML, Object

Online Κατάρτιση (e-Learning)
Online Έντυπα
Διαγωνισµοί

Oriented Programming, Jscript, C# και

Περιοχή Μελών (Περιορισµένη Πρόσβαση)

Just-in-time (JIT) compiled web pages.
Εκτός από την κλασσική HTML για την

Product Catalog Modules

σελιδοποίηση, γίνεται χρήση και της XML

Κατάλογος Προϊόντων

που χρησιµοποιείται τόσο για την παρουσίαση δεδοµένων µέσω web,

Συσχετιζόµενα Προϊόντα

όσο και για την ανταλλαγή δεδοµένων µε κοινή µορφή κειµένου

Κατηγορίες Marketing

κάνοντας έτσι τα δεδοµένα ανεξάρτητα πλατφόρµας (platform inde-

Διαθεσιµότητα

pendent).

Κριτικές

Υποστήριξη Πολλαπλών Βάσεων Δεδοµένων

e-Commerce Modules

Η πλατφόρµα citronCMS υποστηρίζει

Παραγγελιοληψία

τα πιο δηµοφιλή και αξιόπιστα σχεσιακά

Διαχείριση Τιµοκαταλόγων

συστήµατα

Τρόποι και Κόστος Μεταφορικών

διαχείρισης

βάσεων

δεδοµένων (RDBMS), τον Microsoft SQL Server 2005 & 2008.

Τρόποι Πληρωµής

Για περιβάλλοντα πιο οικονοµικά αλλά και µε λιγότερες απαιτήσεις,

Εκπτωτικές Καµπάνιες

υποστηρίζεται και η MySQL 4.1 καθώς και νεώτερες εκδόσεις της.

Εκπτωτικά Κουπόνια

Άδεια Χρήσης

Εκκαθάριση Πιστωτικών Καρτών (Eurobank,Winbank,Alpha)
Πληρωµή µέσω PayPal

Η πλατφόρµα citronCMS διατίθεται µέσω του µοντέλου των αδειών

Τιµολογιακή Πολιτική (B2B)

χρήσης. Το κόστος διαµορφώνεται ανάλογα µε:

Κέντρα Κόστους & Έγκριση Παραγγελιών (B2B)

•

Τον αριθµό των sites και των ζωνών που απαιτούνται

Αποθήκευση Παραγγελιών (Β2Β)

•

Τον αριθµό των γλωσσών που απαιτούνται

Interoperability Modules

•

Το σύνολο των modules που θα απαιτηθούν
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Συγχρονισµός Δεδοµένων eCommerce (διασύνδεση µε ERP)

Βασικές Λειτουργίες Πλατφόρµας
Υποστήριξη πολλαπλών sites
!

Υποστήριξη πολλαπλών URLs

!

Διαχωρισµός περιεχοµένου ανά site

!

Υποστήριξη meta tags ανά site και σελίδα

!

Ορισµός προεπιλεγµένου site και προεπιλεγµένης γλώσσας

!

Ασφάλεια ανά site/locale

Υποστήριξη πολλαπλών ζωνών ενδιαφέροντος
!

Υποστήριξη πολλαπλών ζωνών ανά site

!

Διαχωρισµός περιεχοµένου ανά ζώνη ενδιαφέροντος

!

Δυνατότητα δηµοσίευσης ή µη συγκεκριµένης ζώνης

Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών
!

Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών ανά site και ζώνη

!

Υποστήριξη UNICODE για χρήση όλων των γλωσσών

!

Διαχωρισµός δεδοµένων σε πολυγλωσσικά και µη

Πρότυπα διαµόρφωσης (Templates)
!

Υποστήριξη πολλαπλών προτύπων διαµόρφωσης

!

Δυνατότητα χρήσης διαφορετικών προτύπων στο ίδιο site

Πρότυπα εµφάνισης (Themes)
!

Υποστήριξη πολλαπλών προτύπων εµφάνισης

!

Προκατασκευασµένα πρότυπα

!

Δυνατότητα ανάπτυξης προσαρµοσµένων προτύπων

Δυναµική διαχείριση σελίδων
!

Δηµιουργία σελίδας µε µηχανισµό Drag-n-drop

!

Επιλογή εµφάνισης για κάθε module

!

Χρήση template σελίδων για γρήγορη δηµιουργία νέας

Ασφάλεια
!

Ασφάλεια βασισµένη σε οµάδες, ρόλους και ενέργειες

!

Ασφάλεια σε επίπεδο χρήσης και πρόσβασης

!

Ασφάλεια στην ενεργοποίηση λειτουργιών και modules

Διαχείριση ψηφιακών πόρων
!

Γνώριµη αρχειοθέτηση σε φακέλους και υποφακέλους

!

Δηµιουργία, διαγραφή, µετακίνηση αρχείων

!

Υποστήριξη και προεπισκόπηση για όλους τους τύπους αρχείων

Επεξεργαστής HTML Περιεχοµένου (ACE)
!

WYSIWYG (What You See Is What You Get)

!

Ολοκλήρωση µε το MS Office και τα citronCMS controls

!

Δυνατότητα διαχείρισης πολυµεσικού περιεχοµένου

Αναζήτηση περιεχοµένου
!

Ανά γλώσσα, ανά site, ανά ζώνη ενδιαφέροντος

!

Με λέξεις κλειδιά

!

Με σηµαντικές πληροφορίες ανά module

Διαλειτουργικότητα
!

Integration µε modules τρίτων

!

Δυνατότητα εξαγωγής και εισαγωγής δεδοµένων από / σε XML

!

Σύνδεση µε τράπεζες για συναλλαγές µε πιστωτικές κάρτες

Στατιστικά επισκεψιµότητας
!

Πλήρης ολοκλήρωση µε τα citronCMS modules

!

Πολλαπλές δυνατότητες κατηγοριοποίησης

!

Συµβατότητα µε το google analytics
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Πλεονεκτήµατα
Δηµιουργήστε ένα ή περισσότερα sites µε διαφορετική µορφή το καθένα και
σε ξεχωριστή διεύθυνση. Διαιρέστε λογικά την πληροφορία του οργανισµού
ή του οµίλου σας χωρίς σύγχυση για τον χρήστη του portal και «σερβίρετε»
το περιεχόµενο µεµονωµένο ανά site ή συγκεντρωτικά κάτω από µια
«οµπρέλα».
Διαχωρίστε τους αποδέκτες της πληροφορίας είτε γεωγραφικά είτε µε όποιον
άλλο τρόπο επιθυµείτε χρησιµοποιώντας τις ζώνες ενδιαφέροντος ή πώλησης
των προϊόντων σας. Χρησιµοποιστε όποιες γλώσσες επιθυµείτε ανά ζώνη
ενδιαφέροντος.
Απευθυνθείτε σε πελάτες και συνεργάτες παγκοσµίως στη γλώσσα που
γνωρίζουν καλύτερα. Η πληροφορία είναι κατανεµηµένη σε πολυγλωσσικό
και µη περιεχόµενο και η εµφάνισή της εξαρτάται από την επιλογή του κάθε
χρήστη.
Δηµιουργήστε τη δική σας γεωµετρία των σελίδων του portal σας µέσα από
νέα πρότυπα διαµόρφωσης ή χρησιµοποιείστε κάποια από τα υπάρχοντα σε
διαφορετικές αναλύσεις.
Χρησιµοποιείστε τα προεγκατεστηµένα πρότυπα εµφάνισης του citronCMS ή
δηµιουργήστε το δικό σας. Χρησιµοποιώντας τα Cascading Style Sheets, οι
αλλαγές είναι παιχνίδι.
Οι «σελίδες» είναι ο σκελετός που παρουσιάζει σε συγκεκριµένες θέσεις και
µε συγκεκριµένο τρόπο (πρότυπα εµφάνισης και διαµόρφωσης) στατικό
περιεχόµενο ή δυναµικές λειτουργίες που εφαρµόζονται µε τα διάφορα
modules της πλατφόρµας. Δοκιµάστε το drag-n-drop.
Η ασφάλεια του citronCMS παρέχει τη δυνατότητα σε µεγάλους οργανισµούς
ή επιχειρήσεις να διαβαθµίζουν την πρόσβαση στην πληροφορία του portal
κατά βούληση. Η παραµετροποίηση της πολιτικής ασφαλείας καλύπτει και
τους πιο απαιτητικούς.
Αρχειοθετείστε όλα τα ψηφιακά αρχεία που χρειάζονται στο portal σύµφωνα
µε τις προτιµήσεις σας. Δηµιουργείστε, µετονοµάστε, διαγράψτε ή
µετακινήστε όποια αρχεία θέλετε µε τη χρήση του φιλικού περιβάλλοντος
διεπαφής (web-based) της πλατφόρµας citronCMS.
Χρησιµοποιείστε τον ACE για την δηµιουργία διαµορφωµένων κειµένων από
την αρχή ή µε copy/paste από οποιοδήποτε έγγραφο word. Χρησιµοποιείστε
όποιο control θέλετε µαζί µε το κείµενο. Γράψτε HTML εφόσον είστε
εξειδικευµένος χρήστης.
Αναζητήστε το περιεχόµενο το οποίο έχει αποθηκευθεί στο portal σας
ανάλογα µε τη γλώσσα που έχει γραφεί, το site στο οποίο χρησιµοποιείται ή
στη ζώνη ενδιαφέροντος στην οποία έχει δηµοσιευθεί ή αλλιώς, απλά
αναζητήστε µε ελεύθερο κείµενο.
Συνδεθείτε µε άλλες εφαρµογές. Χρησιµοποιείστε τρίτους για την ανάπτυξη
εξειδικευµένων εφαρµογών που θα «τρέχουν» µέσα από το citronCMS.
Χρησιµοποιείστε πιστωτικές κάρτες για τις συναλλαγές των πελατών σας και
αφήστε την τράπεζα να τις διεκπεραιώσει.
Μάθετε ποιος επισκέπτεται το site σας, από που και για ποιο λόγο.
Συγχρονιστείτε µε το google analytics για περισσότερα hits στη σελίδα σας
και περισσότερη επιτυχία στις αναζητήσεις όλων των χρηστών του Google!

