Dynamicweb CMS

Pesquisa
Ajude o visitante a encontrar o que
procura!

Vantagens
»

de pesquisa

os tipos de conteúdos. Os websites dos nossos dias são cada vez
maiores, pelo que poderá tornar-se muito difícil encontrar exacta-

Visualização rápida e
acessível das palavras

A Internet é um excelente meio para armazenamento de todos
»

Informação agrupada

mente o que se procura. No entanto, pode resolver este problema

de acordo com a rele-

com uma função de pesquisa e, desta forma, beneficiar os seus

vância

utilizadores.

»

Download rápido ao
pesquisar o Gestor de

Com o módulo Pesquisa, ganha uma função de pesquisa com a qual
os utilizadores podem pesquisar os conteúdos de todo o website.
Os visitantes introduzem uma ou mais palavras e o módulo lista
automaticamente os resultados da pesquisa. Todas as pesquisas
são registadas, o que significa que poderá obter informação sobre
quais as palavras mais pesquisadas, mesmo que as pesquisas não
retornem nenhum resultado ao utilizador. Esta informação dá-lhe
a indicação do tipo de informação que os utilizadores esperavam
encontrar no seu website.
Expanda a pesquisa ao incluir o módulo Gestor de Ficheiros
A versão avançada do módulo Pesquisa permite que pesquise através os conteúdos que se encontram, por exemplo, em documentos do Microsoft Word ou em ficheiros PDF que se encontrem disponíveis no Gestor de Ficheiros.

Ficheiros

Dynamicweb CMS

Pesquisa
Funcionalidades
Possibilidade de pesquisar todos os conteúdos
Possibilidade de destacar uma palavra ou frase pesquisada
Apresentação dos resultados de acordo com a fonte
Limitar o número de resultados exibidos
Botão de avançar e recuar, em texto, imagem ou ambos
Pesquisar todos os idiomas
Pesquisar idiomas específicos
Pesquisar páginas e sub-páginas
Botão de pesquisa como texto ou imagem
Pesquisa por palavras individuais
Pesquisa por expressões e palavras
Possibilidade de pesquisar no Gestor de Ficheiros (Word & PDF)
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