
Για να λειτουργήσει το Key-News, θα πρέπει να γίνει η σχετική εγκατάσταση στην ιστοσελίδα σας και να 
δημιουργήσουμε τις κατηγορίες περιεχομένου που επιθυμείτε να ενημερώνετε εσείς και τα link μέσω των 
οποίων θα εμφανίζονται στο site σας. Θα σας τα παραδώσουμε έτοιμα για να ανεβάζετε το υλικό σας.  

!Θα δημιουργείτε κατηγορίες «άρθρων», τα οποία θα αναρτώνται σε διαφορετικές σελίδες στο site σας.

!Θα αναρτάτε κείμενα, links, εικόνες, αρχεία media (video, ήχου) και συνημμένα έγγραφα κάθε τύπου.

!Θα δημοσιεύετε video που έχετε αναρτήσει σε σχετικές υπηρεσίες (π.χ. youtube, vimeo κ.ά.).

Επίσης, οι επισκέπτες του site σας θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες Αναζήτησης (Search)  
και Ροής Ειδήσεων (RSS), ώστε να λαμβάνουν άμεσα όλες τις ανακοινώσεις και αναρτήσεις σας.

Απλό στη χρήση και τη λειτουργία:

!Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα όλες τις λειτουργίες 
που αναφέρουμε. Παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι, έτοιμο 
να το χρησιμοποιήσετε.

!Λειτουργεί σε οποιονδήποτε τύπο site.

!Παρέχουμε ουσιαστική τεχνική υποστήριξη.

!Δεν υποσχόμαστε «δυνατότητες» που δεν θα αξιοποιήσετε 
ποτέ. Δεν υπάρχουν κρυφά κόστη.
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τηλεφωνήστε μας 

για μία παρουσίαση!
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Ανανεώνετε το site σας χωρίς γνώσεις προγραμματισμού

! για όσους δεν μπορούν να επέμβουν 

στο site τους επειδή έχουν εγκλωβιστεί σε 

δυσλειτουργικές πλατφόρμες για τις οποίες 

τους υποσχέθηκαν πολλά, αλλά δεν 

μπορούν να τις αξιοποιήσουν χωρίς γνώσεις 

προγραμματισμού.

Λύση 

! για να ξεκινήσετε ή να αναβαθμίσετε 

τώρα το site σας.

Ιδανικό 

Διαχειρίζεστε το μεγαλύτερο μέρος του site 

σας, κυρίως τις σελίδες που πρέπει να 

ανανεώνονται συχνά, αφήνοντας σε εμάς ή 

σε συνεργάτες σας το γενικό design του site 

και τις σελίδες που δεν είναι αναγκαίο να 

αλλάζουν συχνά και για τ ις οποίες 

απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις. 

Το Key-News, είναι ένα εργαλείο διαχείρισης 

περιεχομένου (μίνι πλατφόρμα), μέσω του 

οποίου μπορείτε να ενημερώνετε εσείς την 

ιστοσελίδα σας, ανεξαρτήτως από το που 

φιλοξενείται, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το 

χρόνο, χωρίς γνώσεις προγραμματισμού. 


