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PREDSTAVITEV

mojweb.si

Spletna stran na dosegu roke
..S

sistemom mojweb.si si lahko ustvarimo funkcionalno, lepo, pregledno in ugodno spletno stran.

naprednega bodo zadovoljili tako mlada, manjša kot tudi večja podjetja..

Splet je danes glavni vir informacij, zato še kako drži rek “če te ni na internetu, ne obstajaš”.
Slednje še posebej velja za podjetja. Vedno
več potrošnikov namreč prve informacije o
ponudniku ali izdelku poišče na spletu. Ob
tem se podjetjem ni treba ustrašiti stroškov
ter zahtevnih in dolgotrajnih postopkov. Na
voljo so sistemi za enostavno in cenovno
ugodno postavitev spletne strani. Predstavljamo vam sistem mojweb.si.

Sistem mojweb.si ima urejen zaledni
uredniški sistem, ki omogoča, da sami urejamo podstrani spletne strani ter dodajamo
vsebino, fotografije in video vsebine. Upravljanje je enostavno, pri tem pa so v
pomoč enostavna navodila v slovenščini.

Od osnovne do napredne spletne strani
Sistem mojweb.si se popolnoma prilagodi
potrebam uporabnika. Paket si vsak uporabnik
glede na svoje potrebe po meri sestavi sam ali
pa izbere med že obstoječimi paketi. Mlada
podjetja, ki se želijo v začetni fazi na spletu le
na kratko predstaviti, bodo izbrala Osnovni paket izgradnje. Zahtevnejša podjetja, ki želijo
imeti na spletu več vsebin in funkcionalnosti,
bodo izbrala Poslovni paket izgradnje. Za podjetja, ki hitro rastejo in potrebujejo na spletu
več orodij za delo, kot so na primer spletna
trgovina, del za registrirane uporabnike, prijava
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Računalniške novice

Spletni paketi

1.

2.

3.

4.

*UDILĆQD
predloga

Paket
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Paket
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Oddaja
QDURĆLOD

na dogodke, forum itd., pa bodo izbrala Napredni paket izgradnje.

od osnovnega do

pošlje administratorju, ki po želji poskrbi tudi
za registracijo domene.

S štirimi koraki do spletne strani

Spletna stran raste skupaj s podjetjem

Prednost sistema mojweb.si je v njegovi
preprosti uporabi:
1. Najprej si izberemo grafično predlogo, ki
nam najbolj ustreza. Vsaki grafični predlogi lahko spremenimo barvno shemo, prilagodimo
meni in dodamo svoj logotip. Če želimo, lahko naročimo predlogo po meri, ki je popolnoma prilagojena našim zahtevam.
2. Nato izberemo paket naročnine. Naročnina
se začne že pri 22 evrih na mesec, prve tri
mesece pa je za nove uporabnike zastonj, ne
glede na paket. Paket mesečne naročnine
omogoča gostovanje in vzdrževanje spletnih
strani, spletno pošto z našo lastno domeno,
zagotavlja določen prostor na strežniku,
ponuja podporo, dostop do urejevalnika
spletnih strani, statistike obiskanosti spletnih
strani itd.
3. V tretjem koraku pride na vrsto vsebina.
Glede na izbrani paket se določi obseg vsebine in funkcionalnosti. Količina vsebine je
količinsko omejena samo ob postavitvi
spletne strani. Ko nam strokovnjaki mojweb.si
spletno stran postavijo, jo naprej urejamo sami. Vsebino lahko neomejeno dodajamo, prav
tako podstrani, fotografije in video vsebine.
4. V zadnjem koraku nam sistem še enkrat
pokaže našo izbiro. Nato vpišemo osebne podatke, ki so potrebni za naročilo spletne strani. Zahtevek za izdelavo naše spletne strani

Mojweb.si omogoča, da podjetje v okviru
svojih zmožnosti zadovolji svoje trenutne
potrebe in uresničuje svoje potenciale. Ko se
izkaže, da osnovna vizitka o podjetju ne
zadostuje več, se lahko spletna stran v nekaj
dneh nadgradi z dodatnimi funkcionalnostmi. Na spletno stran lahko vključimo preproste ali zahtevne ankete, forum, predel za registrirane uporabnike, spletno trgovino, predel
za shranjevanje dokumentov, foto galerije,
video galerije, forum, blog, spletne kontaktne
obrazce, bližnjice za objavljanje na Facebooku, blogih, Twitterju ... Mojweb.si sistem
omogoča, da spletne strani rastejo hkrati z
vašim podjetjem. 
(P.R.)
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170€
+ DDV / 204€ Z DDV

novi naročniki:
PRVI TRIJE MESECI BREZ NAROČNINE!
www.mojweb.si
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