Strony internetowe-Agencja Interaktywna i Software House, Warszawa, Kraków, Rzeszów
Wydruk PDF Strony www: https://www.agendo.pl/oferta/strony-internetowe/

Strony internetowe
Strony firmowe
Tworzymy profesjonalne narzędzia, umożliwiające

profesjonalna prezentacja firmy w

prezentację

Internecie,

firmy

w

Internecie,

pozwalające

zaistnieć każdej marce. Wykonujemy strony www
opierając się na naszym autorskim systemie CMS.
Oferujemy nie tylko efektowną prezentację firmy,
ale również tworzymy strukturę składającą się z
wielu płaszczyzn (informacyjna, komunikacyjna,
transakcyjna, itp.).
Produkty jakie realizujemy dla naszych klientów
stają

się

„miejscem

spotkań

ludzi”,

są

innowacyjne, odróżniające się od setek innych.
Wzmocnienie wizerunku witryny w Internecie,
poprzez

odpowiednio

wzmocni

odbiór

Twojej

dobrane
firmy.

technologie,
Strona

dotarcie do większej ilości klientów,
łatwy dostęp do oferty oraz informacji o
Twojej firmie,
bezpośredni kontakt,
nowoczesny / efektowny wygląd,
samodzielne zarządzanie treścią strony
(prosty w obsłudze system Smart Imperial
CMS lub Imperial CMS dla dużych firm),
dedykowane rozwiązania stron firmowych
(np. dostęp do faktur).

www

świadczy o Twojej firmie, zadbaj o jej prawidłowy
wizerunek.

Serwisy, portale internetowe
Oferowane przez naszą firmę serwisy są

zarządzanie dużą ilością informacji -

dostosowane do aktualnie panujących na rynku

intuicyjny system Imperial CMS,

Internetowym trendów. System CMS, dzięki

przemyślany interfejs przedstawiający

przemyślanej architektórze jest na bieżąco

informacje w przyjemny do odbioru sposób,

unowocześniany i aktualizowany, przez co i

szybki dostęp do wielu informacji,

wdrożone na nim serwisy są zawsze na

duża dostępność modułów umożliwiająca

najwyższym poziomie.

szybki rozwój (łatwa rozbudowa),

Portale, serwisy internetowe to bardzo

w pełni zautomatyzowana sprzedaż usług

rozbudowane struktury, skupiające w swych

(od oferty po wystawienie faktury i integracje

zasobach ogromne ilości działań, informacji,

z księgowością),

stosujące najnowsze technologie. Aby podołać

portale web 2.0 - społeczności samo

wysokim wymogom jakie niosą ze sobą tak

rozwijające się,

rozbudowane struktury oferujemy wysokiej klasy,

integracje z istniejącymi serwisami

w pełni zautomatyzowany i stale rozwijający się
system Imperial CMS. Nasz system jest już

społecznościowymi,
podgląd informacji przed publikacją,
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wdrożony w wielu projektach tego typu, a co

rozbicie zarządzania informacjami w zespole

najważniejsze sprawdza się podczas ich

- podział (administratorzy/ redaktorzy),

użytkowania i administracji.

rejestr zmian zachodzących w systemie.

Podejmując się realizacji zlecenia, podchodzimy
profesjonalnie do wszystkich jego etapów:
wspólnie z klientem analizujemy, ustalamy cele,
pomagamy w dobraniu odpowiednich technologii i
obieramy właściwe rozwiązania. Ukończony projekt
staje się narzędziem spełniającym wszystkie
normy, przyjaznym w użytkowaniu i skupiający
wokół siebie użytkowników, tworzących mikro i
makro społeczności.

Serwisy, portale korporacyjne
Podczas tworzenia tak rozbudowanych serwisów,

dostęp do informacji korporacyjnych dla

jakim są różnego rodzaju portale korporacyjne,

pracowników i osób wskazanych,

kierujemy się swoją wiedzą i doświadczeniem.

zarządzanie dużą ilością informacji -

Ufamy swoim produktom, dzięki czemu, wdrażając

intuicyjny system Imperial CMS przeciągnij /

je podczas realizacji, nawet w bardzo

upuść,

rozbudowanych logistycznie firmach, jesteśmy

integracje z zewnętrznymi istniejącymi

pewni ich niezawodności. Oferowane przez nas

systemami działającymi wewnątrz korporacji,

systemy są nastawione na rozwój i możliwość ich

rozbicie zarządzania informacjami na

rozbudowy. System Imperial, jaki proponujemy w

pracowników - podział (administratorzy /

ramach współpracy, jest idealnym narzędziem

redaktorzy, dowolne grupy),

podczas tworzenia, a następnie użytkowania

rejestr zmian zachodzących w systemie,

wszelkich portali i serwisów. Nasze systemy są

dedykowane rozwiązania (np. konta

całkowicie elastyczne, w każdej chwili możemy
poszerzyć gotowy produkt o dobrowolne

pracowników, grupy pracowników),
publikacja i udostępnianie informacji dla

funkcjonalności. W swojej ofercie posiadamy

wybranych grup,

większość dostępnych na rynku modułów i

ułatwienie komunikacji wewnątrz firmy,

funkcjonalności. Według konkretnych upodobań
klienta , tworzymy dedykowane rozwiązania, które,
są naszym największym atutem – nie dostaliśmy
jeszcze projektu, realizacji której nie bylibyśmy

duża dostępność modułów dostosowanych
na potrzeby serwisów korporacyjnych,
wsparcie techniczne.

wstanie wykonać. Wdrażamy indywidualne
pomysły - bez problemu dostosowujemy ofertę do
potrzeb klienta. Jesteśmy otwarci na wszelkiego
rodzaju wyzwania!
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Portale branżowe, ogłoszeniowe
Budując portale skupiające się w obrębie danego

społeczności gromadzące się w obrębie

tematu, musimy nastawić się na jego rozwój,

danego tematu / branży np. serwisy

ciągle dostosowujący się do wymagających

związane z branżą medyczną,

odbiorców. Przyjmując od Państwa realizacje do

moduły umożliwiające sprzedaż usług w

wykonania wdrażamy ją do systemu, nastawionego

obrębie portalu np. ogłoszenia promowane,

na ciągły progres poprzez jego rozbudowę i

systemy banerowe, katalogi firmowe z opcją

nieustanną aktualizację wg stale rozwijających się

płatności online oraz dostęp do wizytówki

technologii. Portale, które tworzymy opieramy o

formowej z poziomu subdomeny np.

najnowsze technologie. Nasze systemy, z

firma.portalbranzowy.pl,

sukcesem obsługujące portale branżowe są w

w pełni zautomatyzowana sprzedaż usług

pełni dopasowane do użytkowników, jakimi są
tworzące się społeczności zainteresowane

(od oferty po wystawienie faktury i integracje
z księgowością),

konkretną branżą. Powstałe portale są całkowicie

automatyczne informacje - autorespondery,

intuicyjne dla swoich administratorów jak i

bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu

użytkowników. Aby zapewnić sukces w świecie

szyfrowania informacji ssl,

Internetu, oprócz proponowanej technologii,

optymalny system który umożliwi

dokładamy wszelkich starań aby wizualizacja

przyjmowanie wielu użytkowniku w jednym
czasie (systemy cachowania informacji).

graficzna spełniała oczekiwania odbiorców.

Portale urzędowe, miejskie, gminne
Dobrze prosperujące jednostki opierają się na

BIP (Biuletyn Informacji Publicznej),

dobrze prosperujących i sprawdzonych

dostosowanie dla niepełnosprawnych i

technologiach. Instytucje nastawione na

niewidomych wg standardu WCAG,

nowoczesny rozwój powinny korzystać z

wersja monochromiczna (kontrastowa)

najlepszych systemów, wykorzystujących
sprawdzone technologie, które w każdej sytuacji są
niezawodne i przystosowane dla wszystkich swoich
odbiorców. Agendo Sp. z o.o. wspiera instytucje
dostosowujące swe standardy dla osób

strony dla niedowidzących,
wykorzystanie klawiatury w celu nawigacji,
funkcje umożliwiające czytanie tekstu,
podział pracowników na grupy możliwość rozdzielenia zarządzania

niepełnosprawnych. W ramach współpracy

informacjami na pracowników placówki,

oferujemy system adekwatny do konkretnych
wymogów jakie stawiają instytucje państwowe i
elastycznie dopasowujący się do ich konkretnych
planów. Nasze systemy są niezbędnym
elementem, pomagającym zarządzać w obrębie

łatwość wyszukiwania informacji,
panel zarządzania wszystkimi informacjami
dostępnymi w serwisie - system Imperial
GOV.

ustalonego
okręgu,
jakstosujemy
również dbają
płynnyby umożliwić Ci wygodne korzystanie z
W ramach
serwisu
pliki o
cookies
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przebieg
informacji
bezproblemowe
serwisu.
Jeśli niei jej
zmienisz
ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce,
dostarczenie.
będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje

Akceptuję

ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności
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