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PREDSTAVITEV

RSS računalniških novic: novice na vaši spletni strani

Pritegnite več obiskovalcev!

..Lastniki spletnih strani se vsakodnevno srečujete z vprašanjem, kako v poplavi podobnih portalov privabiti največ obiskovalcev prav na
svojega. Računalniške novice nudijo brezplačno in učinkovito rešitev..

Spletna stran mora obiskovalcu poleg osnovnih informacij (vaš posel) ponuditi tudi
dodatno vrednost. To so lahko sveže in verodostojne informacije, za katerimi stoji relevanten vir. Vsem lastnikom spletnih strani
Računalniške novice ponujajo svoje novice
brezplačno. Preprosto, namestite si naš RSS in
vaši obiskovalci bodo dnevno obveščeni o
dogajanju v svetu IT-ja, zaradi česar se bodo
tudi raje vračali na vašo spletno stran!

Triki, IT podjetja, ...). RSS lahko izvozite povsod,
kjer se pojavi RSS znak. Tako si lahko nastavimo na primer rubriko »Novice > Programska
oprema > Microsoft« in izvažali bomo samo
novice na temo Microsofta. In prav tukaj je
dodana vrednost, saj lahko izvažate le za vaše
obiskovalce najbolj relevantne novice. Dejansko gre za win-win situacijo.

prilagojene spletnim iskalnikom, kot sta Google
in Najdi.si (optimizirana vsebina), kar pomeni, da
se bo posledično tudi vaša stran večkrat pojavljala med iskalnimi zadetki.

Kaj sploh je RSS?
RSS je tehnologija na podlagi XML-ja, ki (v našem
primeru) na želeno spletno stran samodejno
generira novice iz rubrik, ki smo jih izbrali www.
racunalniske-novice.com (oranžna RSS ikona).
Novice se torej ob objavi na portalu Računalniških
novic pojavijo tudi na izbrani spletni strani.

RSS na vaši spletni strani
Lastnik spletne strani lahko izvaža celotne
novice (vse rubrike), lahko pa se odloči le za
nekatere tematske sklope novic (Novice, Igre,

Kako si nastavite RSS?
Kaj lahko izvozim na 		
svojo spletno stran?
Pri Računalniških novicah vam ponujamo
brezplačen izvoz različnih novic, pri katerih lahko kombinirate razpoložljive vsebine oziroma
elemente novice: naslov novice, datum objave,
sliko in povzetek novice.
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Računalniške novice

Zakaj nastaviti RSS Računalniških novic?
Nastavitev RSS Računalniških novic prinaša vaši
spletni strani dodatno brezplačno vsebino, ki je
ažurna in relevantna. Novice se osvežujejo na
eno do dve uri, kar pomeni, da se bodo obiskovalci zaradi vedno sveže IT vsebine vračali na
vašo spletno stran. Poleg tega so vsebine RN

Ker je RSS izvoz novic nekoliko zahtevnejši način
vstavljanja novic na vašo stran, njegovo namestitev priporočamo izkušenejšim uporabnikom,
ki bodo vsebine lahko v celoti prilagodili izgledu
svoje strani. Seveda smo vam na voljo s podporo in sicer na naslovu david.bezgovsek@nevtron.
si. Za pomoč in razreševanje težav vam je na
voljo tudi forum Računalniških novic (http://
skrci.me/rssforum). Prav tako vam svetujemo, da
pred namestitvijo preletite dodatna navodila, ki
se nahajajo na naslovu http://skrci.me/rssrn. Če
na hitro povzamemo prednosti namestitve RN
RSS na vašo spletno stran, izpostavimo več vsebine, zaradi katere se bodo vaši obiskovalci raje
vračali na vašo spletno stran, ter višje pozicioniranje na spletnih iskalnikih! 
(P. R.)
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