Dynamicweb CMS

Notícias
Ninguém quer ler notícias desactualizadas!

Vantagens
»

formações de produtos ou qualquer outro conteúdo noticioso este-

»

Definição de diferentes categorias de

ja sempre acessível no website. Infelizmente, muitos utilizadores

notícias

deparam-se com notícias e informações desactualizadas. Vários
factores como, por exemplo, a falta de tempo e de recursos, po-

Publicação automática
de notícias

Os utilizadores da Internet exigem que as notícias, destaques, in-

»

Remoção automática

dem originar essa situação. Eventualmente este problema poderá

de notícias desactua-

resultar do facto de o website não dispor de uma solução de gestão

lizadas

de conteúdos, sendo necessário recorrer a especialista, para efectuar a sua actualização.
O problema é que disponibilizar notícias antigas passa uma péssima imagem acerca do website e da respectiva empresa ou organização. Com este módulo pode evitar este tipo de situações.
Deixe que o módulo Notícias assuma o seu trabalho, publicando
as suas notícias automaticamente. Em consequência, não terá de
gastar o seu tempo a manter e limpar a secção de notícias. Esta
tarefa é efectuada por este módulo.
Na prática, são criadas diversas categorias de notícias, no website, garantindo este que as notícias serão exibidas da maneira
desejada. Como utilizador, apenas terá de introduzir o conteúdo da
notícia, determinar o seu período de publicação e eventualmente
definir algumas opções adicionais, ficando o módulo responsável
por tudo o resto.
Quando o período de publicação expira, a notícia poderá ser automaticamente movida para um arquivo com notícias antigas, para
consulta por parte dos utilizadores do site.

Dynamicweb CMS

Notícias
Funcionalidades
Número ilimitado de categorias
Controlo automático através do módulo Período de Publicação
Função de arquivo
Possibilidade de acrescentar imagens e textos
Uso dos próprios modelos
Copiar notícias
Mover notícias
Atalho para a página das notícias
Possibilidade de mostrar o nome do autor da notícia
Possibilidade de publicar uma ou mais categorias
Edição de notícias no front-end
Integração com o módulo Pesquisa
Integração com o módulo Estatísticas, Avançado
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