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Elegant og fleksibelt
brukervennlig administrasjon av nettsteder

Velkommen til EWAT CMS

EWAT CMS er en brukervennlig og fleksibel
publiseringsløsning for å administrere og
vedlikeholde Internett-, ekstranett-, og
intranettløsninger.
Systemet er modulbasert og nettbasert, dette
vil si at programmet ligger sentralt tilgjengelig
på serveren sammen med websidene. EWAT
CMS er spesielt konstruert for å kunne brukes
over Internett, og fungerer perfekt selv på
gamle plattformer og mobile forbindelser.
For å få tilgang til programmet trenger man kun
to ting. En PC med tilknytning til Internett, samt
et brukernavn og passord.
EWAT CMS består i dag av 16 offisielle
moduler med funksjonalitet varierende fra
nyhetsbrev- og artikkelpublisering til avansert
bildebehandling og PDF-generering.
Den unike modulkombinasjonen gjør EWAT CMS
til en av de mest fleksible løsningene på
markedet i dag – siden de fleste modulene kan

brukes alene, men også utfyller hverandre med
kryssfunksjonalitet.
Du er også forsikret et kostnadseffektivt
produkt siden du kun betaler for funksjonalitet
du faktisk har bruk for.
Fleksibiliteten i EWAT CMS er også representert
på kildekodenivå. Skulle du ha spesielle behov
som ikke er dekket av de eksisterende modulene, vil det være fullt mulig å utvikle funksjonalitet som vil dekke disse.
Ved å velge EWAT CMS så er du sikret et
kvalitetsprodukt. Du får et produkt som er
fleksibelt og har den egenskap av å kunne
vokse sammen med deg etter som nye behov
melder seg. Et produkt som er effektivt og
intuitivt, men også en av de kraftigste
alternativene blant dagens løsninger.
Velkommen til EWAT CMS – Brukervennlig
administrasjon av nettsteder.

3

PC WORLD NORGE
“Norsk-utviklede Ewat er en svært brukervennlig og
elegant løsning for publisering og vedlikehold av
informasjon på Web-steder.”

“Brukergrensesnittet har hentet inspirasjon fra filbehandleren i Windows, slik at Windows-brukere raskt vil finne
seg til rette – antagelig uten særlig behov for opplæring.”
Kurt Lekanger
Redaktør
PC World Norge
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Nedenfor er noen hovedpunkter for EWAT CMS. For mer informasjon
om de forskjellige modulene, besøk www.ewat.no.

MODULER OG HOVEDPUNKTER

16 moduler - uendelige muligheter
NewsPublisher
- Publiser artikler effektivt
- Avanserte funksjoner for en strømlinjeformet
arbeidsprosess
- Sett inn bilder, lenker, tabeller, poller m.m.
PagePublisher
- Publiser sideinnhold med stor frihet
- Lag responsskjemaer og sett inn bilder, lenker,
tabeller, poller m.m.
ImageEditor
- Avansert bilderedigering
- Opprett bildefilter for automatisk
bildemanipulasjon og redigering
FileManager
- Last opp alle type filer
- Organiser filer og mapper
OnSitePublisher
- Rediger direkte i alle de kjente nettleserne
- Publiser innhold enkelt og effektivt
UserAdmin
- Administrer brukere og grupper for interne
brukerkontoer
- Sett opp roller og tilgangsrettigheter

MailingList
- Administrer nyhetsbrev / send ut hele sider
- Brukere kan selv melde seg inn og ut.
- Importer og eksporter e-postadresser
MessageBoard
- Publiser diskusjonsforum og blogger
- Inneholder et automatisk klagesystem
EventManager
- Opprett dedikerte kalendere
- Opprett avtaler med støtte for regelmessighet
BannerAdmin
- Publiser bannere i jpeg, gif eller flash-format
- Konfigurer bannere på klikk og/ eller visninger
ProductManager
- Import og eksport av produkter og data
- Publiser produkter med MVA-grupper,
prisgrupper og variasjoner
- Full støtte for kortbetaling og flere valutaer, samt
autogenerering av fakturaer og kvitteringer i PDF
WebSurvey
- Administrer avanserte skjemaer og undersøkelser
- Eksporter data for videre behandling

SiteSecurity
- Sett passordbeskyttelse på deler av nettsiden
(ekstranett funksjonalitet)
- Administrer eksterne brukerkontoer

SiteBuilder
- Globale innstillinger og maler
- Sett inn nøkkelord og beskrivelser for
søkeord-optimalisering
- Kopier innhold mellom nettsteder

DataManager
- Vi skreddersyr denne modulen etter dine behov
- Modulen for bedrifter med spesielle
publiseringsbehov

SiteStatistics
- Se detaljert statistikk for nettstedet
- Se besøkstrender og salgsstatistikk ved hjelp av
grafiske diagram
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ADMINISTRATORER - TA KONTROLL
EWAT CMS er utviklet med brukervennlighet i fokus. I en liten bedrift med kanskje
en eller to innholdsprodusenter, er systemet meget enkelt å konfigurere og ta i bruk
fra dag en. For bedrifter med en sterkere tilstedeværelse på Internett og flere personer involvert i innholdsproduksjonen, har systemet kraftige verktøy for å hjelpe
administratorene å sikre en strømlinjeformet arbeidsprosess.
Brukerhåndtering gjort enkelt
UserAdmin håndterer alle interne brukerkontoer
i EWAT CMS. Med denne modulen kan Administratorer gi detaljert tilgang til et ubegrenset
antall brukere. Velg sider, moduler og nettsteder
som brukerne skal ha tilgang til. UserAdmin
er inspirert av brukersystemet integrert i MS
Windows, men med et sterkt fokus på brukervennlighet.
Brukersystemet i EWAT CMS er svært avansert,
men veldig lett å jobbe med.
SiteBuilder – Globale innstillinger
Denne modulen lar administratorer justere alle
de globale innstillingene på nettstedene. Dette
inkluderer språk, titler, søke-preferanser, innstillinger for e-handel, RSS m.m. Man kan også
verifisere lenker og objekter i denne modulen.
SiteBuilder lar deg også administrere flere
nettsteder som kan være på forskjellige språk
og domener om ønskelig. En løsning som
administrerer flere nettsteder kan tilføre unike
muligheter for krysspublisering og
innholdskopiering.

Roller og grupper i UserAdmin
Forfatter: Kan opprette ny informasjon
under seksjoner tildelt av administratorer.
Kan aldri publisere eller redigere allerede
publisert innhold.
Redaktør: Kan opprette og publisere informasjon, men kun under de seksjoner tildelt
av en administrator.
Moderator: Samme som redaktør, men
kan også redigere strukturen på nettstedet
ved å slette og legge til menyelementer.
Administrator: Full tilgang til systemet.
Den eneste brukerrollen som kan opprette,
redigere og slette brukere i systemet.
Grupper: Alle brukere (bortsett fra administratorer) må være medlem av en gruppe
opprettet av en administrator. Gruppen
definerer hvilke seksjoner, nettsteder og
moduler brukeren skal ha tilgang til.
En bruker kan være medlem av flere grupper og det er da summen av rettighetene
til disse gruppene som blir gjeldende for
brukeren.

Både UserAdmin og Sitebuilder følger med
alle løsninger uten kostnad
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FELLES MÅL - FELLES VERKTØY

Hva har regjeringene i Norge, Sverige, Danmark, Tsjekkia, Nederland og England
til felles med regnskapskontoret Rekneskap Høydalsvik AS?

De bruker alle EWAT CMS for å publisere innhold på sine respektive nettsider.

Flere hundre nettsteder bruker EWAT CMS
daglig for innholdsprodusering og redigering.
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EN FORNØYD KUNDE
ER EN GOD KUNDE
www.shop08.no

Sarpsborg 08 er en samarbeidsklubb for
Sarpsborg-distriktet. Klubben har på kort tid
opparbeidet seg fine merietter, etter at de før
2008-sesongen overtok FK Sparta
Sarpsborgs plass i 1. divisjon.
Nettbutikken har en rekke forskjellige
produkttyper fra hårgele til spillerdrakter og
det er lagt stor vekt på 2 nøkkelord under
utviklingen: fleksibilitet og brukervennlighet.

Begge nøkkelordene ser man i hvordan løsningen automatisk tilpasser seg bredden på
nettleservinduet og derfor fungerer bra på
alle plattformer (responsivt design).
Innholdsprodusentene opplever det ved å
ha stor frihet i hvor og hvordan de ønsker å
presentere produktene på nettsiden.

Kjedeavtale Elfag

I 1995 dannet kundene til grossisten Eilag
den frivillige elektrikerkjeden Elfag. De er
i dag 160 medlemsbedrifter fordelt på 180
steder over hele landet - dette gjør Elfag til
landets største og mest kjente
elektrikerkjede.

Elfags kjedekontor har en avtale om at alle
kjedens medlemsbedrifter kan benytte EWAT
CMS til sine nettsider. Ved å basere alle
nettsidene på en felles mal godkjent av
kjedekontoret er medlemmene trygge på at
de får et profesjonelt produkt til en god pris.
Medlemsbedriftene kan velge mellom 3
forskjellige pakkeløsninger med tilvalg
avhengig av behov og ønsker. Kjedekontoret
har også mulighet til å publisere direkte på
utvalgte steder på medlemsbedriftenes
nettsider.

De besøkende merker det i 1-trinnsbetalingen hvor de kan velge faktura fra
Klarna, kort eller delbetaling.

Les mer om våre kunder og deres erfaringer
på www.ewat.no og www.antera.no
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