Program do tworzenia, aktualizowania
i zarządzania stronami www

TERAZ RÓŻNE OPCJE
KONFIGURACJI I ZAKUPU

Parafia
Serwis Internetowy
Parafia Serwis Internetowy – to narzędzie do
łatwego tworzenia, utrzymywania i rozwijania stron

100 NOWYCH
SZABLONÓW GRAFICZNYCH

MOŻLIWOŚĆ STWORZENIA

internetowych bez koniecznej znajomości zasad
programowania stron www. Narzędzie to zostało
opracowane w firmie Ecclesia Software z myślą
o tych użytkownikach, którzy nie mają czasu lub

Cechy programu

możliwości na poznawanie tajników programowania

INDYWIDUALNEGO

stron WWW i języka HTML, a chcą w prosty sposób

SZABLONU

stworzyć stronę internetową parafii, zgromadzenia

Parafia Serwis Internetowy


można natychmiast uruchomić

zakonnego lub innej instytucji kościelnej.

stronę parafialną lub zakonną;

DODATKOWA USŁUGA
ZARZĄDZANIA
I AKTUALIZOWANIA STRON

OKOLICZNOŚCIOWE GRAFIKI
I LOGA GOTOWE DO
UMIESZCZANIA NA WWW



ARTYKUŁÓW, WYWIADÓW,

obecność wszystkich typowych

PSI pozwala na profesjonalnym poziomie utworzyć

działów: stałe sekcje informacyjne,

i

bieżące informacje o życiu

utrzymywać

aktualną

stronę,

dodawać

nowe

wiadomości, zamieszczać ogłoszenia i artykuły, także

parafialnym/zakonnym, wiadomości,

zdjęcia i filmy. W ramach serwisu PSI firma dostarcza

ogłoszenia, czytania i komentarze,

różne dodatkowe elementy strony, które użytkownik
może opcjonalnie włączyć: są to np. aktualne

sprawozdania, artykuły;


informacje o świętach i uroczystościach, czytania
Słowem Bożym na co dzień oraz wybrane pisma

usługi dodane (dostęp do treści
publikowanych w portalu dziennik

liturgiczne i komentarze do Ewangelii, artykuły o życiu
DOSTĘP DO BAZY

gotowy produkt, na bazie którego

parafialny.pl);


i dokumenty kościelne.

prosta obsługa z poziomu panelu
administracyjnego;

KOMENTARZY, KSIĘGARNI



atrakcyjny i profesjonalny wygląd,

INTERNETOWEJ, RECENZJI



Wieloletnie doświadczenie

ORAZ BANKU ZDJĘĆ



Silna pozycja na rynku



Rzetelność i profesjonalizm

doboru, kolejności i nazewnictwa



Ścisła współpraca z Klientami

poszczególnych działów;



Możliwość dostosowania produktów do

PONAD 250 UŻYTKOWNIKÓW

100 różnorodnych szablonów;




specyficznych potrzeb

MIESIĘCZN A W ERSJ A



Łatwość obsługi



Wysoka przydatność produktów



Satysfakcja Klientów



Pomoc techniczna

możliwość samodzielnej rozbudowy
systemu o nowe działy;



dodawanie, usuwanie i edycja
artykułów, wiadomości, zdjęć, filmów;



formularze do przesyłania pytań i
wniosków oraz próśb o modlitwę

G R AT I S

bezpośrednio ze strony internetowej

www.parafia.info.pl/rejestracja

na wskazany adres e-mail;

 TO NASZE ATUTY
W I Ę C E J I N F O R M AC J I

dostosowanie strony w zakresie



dowolnego projektu lub wykonania

 WARTO JE SPRAWDZIĆ

indywidualnego szablonu;


szczegółowy opis, cennik,

możliwość dostosowania strony do

niskie opłaty abonamentowe.

adresy działających stron:
www.es.net.pl/page_psi.php

Systemy Informatyczne dla Kościoła Ecclesia Software s.c.
ul. Ślusarc zyka 2/67, 35 -510 RZESZÓW
tel.: 17 863 54 44, 501 48 60 41 – serwis
e-mail: biuro@es.net.pl

www.es.net.pl

skype: es.net.pl

