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Tworzenie stron firmowych na CMS Wordpress

Cena:
1,00

 pln

Powody, dlaczego wybraÄ� Wordpress: Jest w peĹ�ni darmowy.  Oznacza to, Ĺźe oprogramowanie

CMS moĹźemy pobraÄ� za darmo i uĹźytkowaÄ� bez Ĺźadnych ograniczeĹ� nie ponoszÄ�c

Ĺźadnych kosztĂłw abonamentowych czy licencyjnych. OczywiĹ�cie istnieje wiele pĹ�atnych

wtyczek i rozwiÄ�zaĹ� dla CMS Wordpress oraz caĹ�e mnĂłstwo rozszerzeĹ�, pĹ�atnych

motywĂłw i szablonĂłw stron, ale w swojej istocie sam system z podstawowymi motywami jest

bezpĹ�atny i jego twĂłrcy nie pobierajÄ� za to Ĺźadnych pieniÄ�dzy. Nie oznacza to, Ĺźe strona

internetowa wykonana w oparciu o system CMS jest bezpĹ�atna. Wykonanie strony kosztuje, a cena

jest zaleĹźna od oferty wykonawcĂłw specjalizujÄ�cych siÄ� w tym systemie do zarzÄ�dzania

stronÄ� internetowÄ�. MoĹźna go w peĹ�ni dostosowaÄ� do swoich potrzeb. JeĹ�li oczekujesz

wiÄ�kszych funkcjonalnoĹ�ci, ktĂłre oferuje podstawowa instancja systemu moĹźesz go

rozbudowaÄ� o dedykowane rozwiÄ�zania. TwĂłrcy systemu udostÄ�pniajÄ� wiele moĹźliwoĹ�ci,

akcje i filtry oraz inne moduĹ�y, ktĂłre pozwalajÄ� na szerokie dostosowanie do realizacji

wymaganych funkcjonalnoĹ�ci. Nie chodzi tylko o modyfikacjÄ� wyglÄ�du strony, ale takĹźe o jej

dziaĹ�anie. To wĹ�aĹ�nie tym cechom Wordpress staĹ� siÄ� najbardziej popularnym systemem do

zarzÄ�dzania stron internetowÄ� na Ĺ�wiecie. Nie ma problemu Ĺźeby wykorzystaÄ� go do zrobienia

prostego bloga, ale zarĂłwno do stworzenia skomplikowanego oprogramowania serwisu

korporacyjnego, w ktĂłrym prezentowane jest kilka tysiÄ�cy stron. MoĹźna na nim wykonaÄ�

dowolnÄ� stronÄ� internetowÄ�, bloga, katalog produktĂłw, sklep internetowy, aplikacjÄ�

intranetowÄ�, serwis produktowy, stronÄ� firmowÄ� korporacji i duĹźego przedsiÄ�biorstwa.

Posiada szerokie darmowe wsparcie techniczne. Forum techniczne Wordpressa to kilkanaĹ�cie

milionĂłw postĂłw, a wliczajÄ�c do tego serwis stackexchange mamy do czynienia z ogromnÄ�

bazÄ� wiedzy. SpoĹ�ecznoĹ�Ä� Wordpressa jest bardzo aktywna i nie trzeba dĹ�ugo  czekaÄ� na

odpowiedĹş na odpowiedĹş na zadane pytanie bÄ�dĹş zgĹ�oszenie problemu technicznego. Jest

bezpieczny. Nieustannie wychodzÄ� nowe aktualizacje, ktĂłre Ĺ�atajÄ� ewentualne bĹ�Ä�dy.

Wsparcie niezrzeszonych programistĂłw oraz wysoka aktywnoĹ�Ä� w serwisach szukajÄ�cych

bĹ�Ä�dĂłw bezpieczeĹ�stwa powoduje, Ĺźe kaĹźda dziura w oprogramowaniu bardzo szybko jest

Ĺ�atana. Istnieje wiele wtyczek pozwalajÄ� wdroĹźyÄ� dodatkowe poziomy zabezpieczeĹ� np. w

postaci firewalla, dwuetapowego logowania, wymuszania zmiany hasĹ�a co jakiĹ� czas, logowania

czynnoĹ�ci wykonanych w panelu zarzÄ�dzania, blokowania prĂłb zĹ�amania hasĹ�a logowania

metodÄ� brute force, itd. MoĹźe sĹ�uĹźyÄ� takĹźe jako platforma e-commerce do prowadzenia

handlu online. DoskonaĹ�a wtyczka WooCommerce pozwala na stworzenie sklepu internetowego w

kilka chwil. Jest Ĺ�atwy w obsĹ�udze i posiada intuicyjny panel zarzÄ�dzania stronÄ�. KaĹźdy

element panelu zarzÄ�dzania posiada dokumentacjÄ� i szczegĂłĹ�owy opis dziaĹ�ania. Ponadto

istnieje w sieci wiele poradnikĂłw i filmĂłw prezentujÄ�cych podstawy uĹźytkowania tego systemu.

DziÄ�ki temu moĹźna Ĺ�atwo zorientowaÄ� siÄ� jak danÄ� rzeczy wykonaÄ�. Posiada szerokie

moĹźliwoĹ�ci integracji z dowolnym innym systemem poprzez wbudowane REST API. Interfejsy

komunikacji to kolejna rzecz, ktĂłra sprawia Ĺźe Wordpress jest systemem niemal idealnym. Wymiana

informacji pomiÄ�dzy platformami jest tak prosta jak nigdy wczeĹ�niej. Wordpress moĹźe

sĹ�uĹźyÄ� np. do zbudowania strony z ofertami nieruchomoĹ�ci, zintegrowanÄ� z ASARI API

 1 / 2

http://ktomato.pl/tworzenie_stron_firmowych_na_cms_wordpress,ogloszenie,20200722125425.html


Dane pochodzą ze strony: http://ktomato.pl/. Wygenerowano dnia: 23-05-2023.

bÄ�dĹş dowolnym innym systemem CRM, Galctica, Melog Agencja 5000, itd. Jest przyjazny dla

urzÄ�dzeĹ� mobilnych takich jak smartfony i tablety. To w duĹźej mierze zadania dla programisty

warstwy Frontend strony internetowej, ale system posiada takĹźe wparcie do wykrywania na jakim

urzÄ�dzeniu strona jest prezentowana. Dobrze siÄ� pozycjonuje w wyszukiwarce. NajwiÄ�ksza zaleta

tego systemu do perfekcyjna wspĂłĹ�praca z robotami wyszukiwarki i pozycjonowanie na wysokich

miejscach w wynikach wyszukiwania, stron zbudowanych w oparciu o ten system. Dodatkowe wtyczki

umoĹźliwiajÄ�ce edycjÄ� meta tagĂłw witryny, przygotowanie danych strukturalnych, mapy serwisu,

to wszystko sprawia Ĺźe Wordpress bardzo dobrze wspĂłĹ�pracuje z wyszukiwarkÄ�, co przekĹ�ada

siÄ� na duĹźÄ� widocznoĹ�Ä� w wynikach i wysokie pozycje.   
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