Dynamicweb CMS

Extranet/Intranet
Tem necessidade de desenvolver
relações mais próximas?

Vantagens
»

Disponibilização de informação segmentada
por grupos

»

Personalização da
informação exibida

»

Reutilização de conteúdos no website, na
Extranet e na Intranet

»

Optimização da
comunicação interna e
externa

Hoje em dia, a comunicação, tanto interna como externa, é um factor importante na competitividade da sua empresa ou organização.
Uma Intranet é uma ferramenta interna extremamente valiosa, na
gestão da informação da sua empresa, ao passo que, externamente, uma Extranet é um excelente meio para desenvolver relações
de negócio com os seus parceiros e clientes.
Muitas entidades não se sentem encorajadas a desenvolver a sua
Extranet ou Intranet, pois estas são vistas como dispendiosas ou
consumidoras de tempo e de recursos, mas, na realidade, não tem
de ser necessariamente assim.
O módulo Extranet/Intranet é uma ferramenta extremamente valiosa. Com este módulo poderá criar uma Extranet/Intranet em
poucos minutos e atribuir acessos e permissões pessoais aos seus
utilizadores, internos ou externos. Desta forma, pode preparar um
website que disponibilize, precisamente, a informação que é relevante ao utilizador individual.
Quando está a criar uma Extranet/Intranet, pode controlar quais
os utilizadores que poderão aceder aos diferentes conteúdos e informações existentes no website e ao se integrar com a gestão de
utilizadores os departamentos podem controlar quem é responsável pelas actualizações diárias da Extranet/Intranet. Com este
módulo, beneficia de uma plataforma de software, que gere tão
facilmente a sua Extranet como a sua Intranet.
Com o módulo Intranet/Extranet, Avançado, poderá ainda disponibilizar informações extra acerca dos utilizadores e permitir que
estes as editem. Finalmente, este módulo está integrado com o
módulo Formulários, Avançado, o que significa que quando um utilizador da Extranet/Intranet abre um formulário, a informação do
utilizador é automaticamente preenchida.

Dynamicweb CMS

Extranet/Intranet
Funcionalidades
Número ilimitado de utilizadores
Possibilidade de definir as permissões de utilizador por página
Tipos de utilizador – Utilizador
Tipos de utilizador – Editor
Tipos de utilizador – Administrador
Tipos de utilizador – Utilizador Extranet
Possibilidade de definir permissões por grupo/departamento
O utilizador pode editar as suas próprias informações
Disponibilização de estatísticas de comportamento do utilizador
Informação suplementar do utilizador
Possibilidade de redireccionar página após autenticação
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