
Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου

Η αναγκαιότητα συστήματος 
διαχείρισης περιεχομένου

Ένα portal παρουσιάζει με ενιαίο 
τρόπο περιεχόμενο που προέρχεται 
από το διαφορετικές πηγές, καθώς 
περιλαμβάνει υπηρεσίες όπώς 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηχανή 
αναζήτησης, πληροφορίες, 
ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις, 
φόρμες συζητήσεων, νέα, 
διασκέδαση, κ.α. 

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και 
οργανισμούς που επιθυμούν να 
επιτύχουν ταχύτερη υλοποίηση και 
απόσβεση για τις κρίσιμες 
επιχειρησιακές εφαρμογές τους με 
τη χρήση ανοικτών standards, web 
services και Service-Oriented 
Αρχιτεκτονικής (SOA). 
 
Το Portal της Archimedia διαθέτει 
υψηλή ποιότητα, διασφάλισμένη με 
standard, υψηλή διαθεσιμότητα και 
ανεκτικότητα σε σφάλματα, που 
τους επιτρέπει να γεφυρώσουν το 
χάσμα μεταξύ των διαρκώς 
μεταβαλλόμενων επιχειρηματικών 
αναγκών και της δυνατότητας του IT 
να τις υλοποιήσει. 

Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων 
 Επιχειρηματικών Διαδικασιών

Για τους πελάτες σας 

Η Archimedia υλοποιεί portals τα 
οποία απευθύνονται στις ανάγκες 
του πελάτη, δηλ. δικτυακοί τόποι με 
υποστήριξη διαχείρισης 
περιεχομένου για τη δημιουργία και 
διαχείριση  σελίδων. 

Το σύστημα διαχείρισης 
περιεχομένου εξασφαλίζει στην 
επιχείρηση ένα ενοποιημένο 
περιβάλλον λειτουργίας και 
ανάπτυξης για όλα τα επιμέρους 
Πληροφοριακά Συστήματα που 
διαθέτει ανεξάρτητα από την 
τεχνολογία στην οποία στηρίζονται. 

Δυνατότητα δημιουργίας Enterprise 
Portals κατόπιν σύνδεσης του portal 
με εσωτερικά συστήματα που 
πελάτη.

Επιταχύνει τη δυνατότητα των 
επιχειρήσεων να εξελιχθούν και να 
πετύχουν γρήγορα και με 
ανταποδοτικό τρόπο υψηλά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Το Portal της Archimedia είναι άρτια 
δομημένο και παρέχει διαχείριση 
περιεχομένου και σύγχρονες 
υπηρεσίες. 

 Διαχείριση Άρθρων & Νέων
  

 Διαχείριση Ηλεκτρονικών 
Δημοσκοπήσεων 
 

 Φόρμες Επικοινωνίας

 Ενότητα Συνδρομητών
  

 Διασύνδεση με Σύστημα 
Διαχείρισης Εγγράφων
 
 Χρήση προτύπων (Templates)

 Yποστηρίζεται το hosting του 
Portal

 Περιβάλλον Web - 
  Διαλειτουργικότητα 

 Ανοικτά πρότυπα - 
  Ασφάλεια Δεδομένων

Portal

Πλεονεκτήματα 
 Οφέλη



Για το προσωπικό της 
υπηρεσίας σας 

Σχεδιασμός & Διαχείριση Portal 
Οι τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται παρέχουν ισχυρά 
και αποτελεσματικά εργαλεία 
διαχείρισης σε σχέση με το κόστος 
απόκτησής τους. Έτσι ο υπεύθυνος 
διαχειριστής του portal και η 
υπόλοιπη ομάδα διαχείρισης θα 
είναι σε θέση να το ανανεώνουν 
καθημερινά εύκολα και γρήγορα. 

 Ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον 
χρήσης. 

 Υψηλά χαρακτηριστικά ασφάλειας 
και δυνατότητα ενοποίησης με 
προϋπάρχοντα συστήματα 
αυθεντικοποίησης και 
εξουσιοδότησης χρηστών. 

 Δυνατότητα απομακρυσμένης 
διαδικτυακής πρόσβασης χωρίς τη 
χρήση επιπρόσθετων 
προγραμμάτων επεκτείνοντας έτσι 
τις δυνατότητες επεξεργασίας και 
πέρα από το γραφείο. 

Απλούστατη, χαμηλών 
απαιτήσεων Χρήση & Διαχείριση 
 
Περιβάλλον Web - 
Διαλειτουργικότητα 
Όλες οι λειτουργίες διατίθενται σε 
περιβάλλον Web, απαιτώντας έτσι 
μόνο την ύπαρξη ενός Web browser 
για την πρόσβαση των χειριστών. 
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε 
θέματα διαλειτουργικότητας και τη 
χρήση ανοικτών προτύπων τόσο για 
την ανταλλαγή και προβολή 
δεδομένων, όσο και για την 
πρόσβαση στο σύστημα. 

Ανοικτά πρότυπα - Ασφάλεια 
Δεδομένων  
Η υποδομή διαχείρισης εγγράφων 
προσφέρει τα ποιοτικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά για την 
παροχή ενός συστήματος πλήρως 
βασισμένο σε ανοικτά πρότυπα 
(όπως Web,  XML και σημασιολογικά) 
και εγγυείται την ακεραιότητα των 
δεδομένων και την ασφαλή 
πρόσβαση στο καταγεγραμμένο 
υλικό από τους χειριστές.  

Ειδικά λειτουργικά 
χαρακτηριστικά
  
Διασύνδεση με Λογισμικό 
Διαχείρισης Εγγράφων 
 Δυναμική ανάκτηση περιεχομένου 
(νέων, άρθρων, εκδηλώσεων, κ.α.)
 
Χρήση Προτύπων (Templates)  
Σχεδιασμός και επαναχρησιμοποίηση 
προτύπων (templates).  

Δημιουργία Προτύπων Στυλ (CSS - 
Templates)  
Ορισμός στυλ σελίδων ή/και 
προτύπων.

Ορισμός Τμημάτων Δυναμικού 
Περιεχομένου (Portlets)  
Διαδρομή σελίδας, ενότητες νέων, 
άρθρων, κ.α.
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