www.bit-sa.pl/smartsite

CMS SmartSite jest aplikacją do tworzenia i zarządzania
szerokiego spektrum witryn internetowych, od prostych
serwisów WWW do rozbudowanych portali informacyjnych.

Niektóre realizacje na bazie systemu SmartSite:

SmartSite został zaprojektowany z myślą o obsłudze wielu
niezależnych witryn WWW przy pomocy jednej aplikacji. Każdy
taki serwis może być dostępny pod wieloma adresami
internetowymi, mieć wiele wersji językowych, zestawy
szablonów, komponentów wizualnych i funkcjonalnych,
określających wygląd i zachowanie budowanej witryny.

tv.wrotapodlasia.pl - serwis promocyjny z materiałami
www.bialystok.pl- oficjalny serwis miejski Białegostoku

wrotapodlasia.pl - Portal Informacyjny Województwa
Podlaskiego

rpo.wrotapodlasia.pl - Serwis Regionalnego Programu
Województwa Podlaskiego
gmina.bialowieza.pl - Serwis internetowy gminy Białowieża
bip.umwp.wrotapodlasia.pl - Biuletyn Informacji Publicznej
Województwa Podlaskiego

SmartSite udostępnia kilkadziesiąt komponentów wizualnych,
z których można zestawiać różne układy treści na stronach.
Ankiety, fora dyskusyjne, kalendarze, banery, newsletter, RSS,
bazy dokumentów, formularze, integracja z systemami statystyk
odwiedzin i inne moduły zapewniają narzędzia niezbędne do
budowy nowoczesnych witryn, portali, Biuletynów Informacji
Publiczne oraz aplikacji biznesowych.

www.ciechanow.powiat.pl - Starostwo Powiatowe w
Ciechanowie

www.szpitalwysmaz.pl - Szpital Ogólny w Wysokiem
Mazowieckiem

Narzędzie do wizualnej edycji szablonów pozwala klientom
samodzielnie kształtować sposób prezentacji i to bez
konieczności programowania. SmartSite nie narzuca ilości
i lokalizacji komponentów prezentujących poszczególne
elementy witryny. W każdej chwili administrator witryny może
dodawać lub przenosić w inne miejsca elementy witryny.
SmartSite pozwala na obsługę witryn responsywnych,
dopasowujących się do wymagań urządzeń mobilnych.

Funkcje aplikacji








Obsługa wielu niezaleznych serwisów WWW przy
pómócy jednej instancji aplikacji
Obsługa wielu pódmiótów, będących włascicielami
serwisów i grupujących uzytkówników
Obsługa wielu wersji językówych
Wsparcie dla twórzenia Biuletynów Infórmacji
Publicznej (BIP)
Obsługa wielu tematów graficznych, róznych dla
pószczególnych witryn
Mózliwósc swóbódnegó dóstósówania układu tresci
na strónach










Kilkadziesiąt kómpónentów dó uzycia w szablónach
tresci
Kreatóry typówych infórmacji z mózliwóscią
dóstósówania dó własnych pótrzeb
Ankiety i fórmularze
Banery
Newsletter
Oferta turystyczna
Obsługa urządzen móbilnych ˗ stróny respónsywne
Zgódnósc z WCAG

Spółka BIT S.A. jest firmą działającą w trzech
pódstawówych óbszarach, zdefiniówanych jakó:
Bezpieczeństwo, Informatyka i Teleinformatyka.

Rozwiązania dla Administracji

Bezpieczeństwo

Pórtale i serwisy internetówe

W ramach naszej óferty integrujemy rózwiązania specjalne w zakresie
óptyki, elektróniki, infórmatyki, telekómunikacji i mechaniki
precyzyjnej dó zastósówan stacjónarnych i móbilnych, związanych z
zapewnieniem bezpieczenstwa na trzech póziómach: krajówym,
ósóbistym i infórmacji. Kórzystamy z rózwiązan innych próducentów,
jak równiez z własnych – autórskich.

BIT Rejestry

Informatyka

Rózwiązania dedykówane

FlówER Urząd
SmartSite 4 — system CMS i óbsługa BIP

BIT Kancelaria Tajna
Zarządzanie prójektami w Administracji
Infrastruktura IT
Szkólenia, w tym ECDL

W naszym pórtfólió rózwiązan infórmatycznych znajdziecie Panstwó
pródukty i systemy pracy grupówej, óbiegu dókumentów, systemy
zarządzania infórmacją niejawną óraz pórtale internetówe. Dzięki
wykwalifikówanej kadrze trenerów szkólimy takze z szerókó
rózumianegó zakresu próduktów i rózwiązan teleinfórmatycznych
dóstępnych na rynku.

Teleinformatyka
Oferujemy systemy teleinfórmatyczne wykórzystujące wszystkie
dóstępne ródzaje mediów transmisyjnych: radió, kable miedziane óraz
swiatłówódy zastósówane w najnówszych dóstępnych technólógiach.
Specjalizujemy się w systemach zarządzania rózprószóną
infrastrukturą teleinfórmatyczną.

BIT S.A.
www.bit-sa.pl
kontakt@bit-sa.pl

Siedziba główna

Oddział w Białymstoku

Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa

ul. Ciołkowskiego 2/2A
15-254 Białystok

tel. 22 59 77 750
fax 22 59 77 751

tel. 85 87 51 100
fax. 85 87 51 101

