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Αξιολόγηση εστιασμένη στο διαχειριστή

Ο δικτυακός τόπος του ebusinessforum είναι πλήρως δυναμικός όχι μόνο όσον
αφορά το περιεχόμενο αλλά και όσον αφορά τα διαφορετικά κομμάτια που τον
απαρτίζουν. Η δυναμικότητα του δικτυακού τόπου στηρίζεται στο εργαλείο “atl
cme” το οποίο προσφέρει πλήρη διαχείριση τόσο της πληροφορίας, των
γενικών στοιχείων του πληροφοριακού κόμβου (settings, options, database)
όσο και του τρόπου και του τόπου παρουσίασης των στοιχείων.

Εικόνα 1: Το εργαλείο διαχείρισης

Το εργαλείο συνολικής διαχείρισης παρουσιάζει διαφοροποιήσεις συγκριτικά με
αυτό των ομάδων εργασίας. Όπως μπορούμε να δούμε, όλες οι υπηρεσίες
παρουσιάζονται σε μία λίστα αριστερά αλλά και στο κέντρο της οθόνης. Η
δομή του συστήματος διαχείρισης όσον αφορά τη δόμηση των στοιχείων είναι
χωρισμένη σε modules (ενότητες) και blocks (κομμάτια). Κάθε ενότητα
περιέχει τα δικά της στοιχεία ενώ ενδέχεται να περιέχει και ένα ή περισσότερα
blocks. Οι υπηρεσίες διαχείρισης είναι:
 Διαχείριση χρηστών
 Διαχείριση modules
 Διαχείριση blocks
 Διαχείριση Sitemap
 Διαχείριση πολλών γλωσσών
 Διαχείριση Αρχικής Σελίδας
 Ασφάλεια
















Γενική Διαχείριση (settings)
Ομάδες
Downloads
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Διαχείριση Rss
Διαχείριση Video
Διαχείριση FeedBack
Send to a Friend
Διαχείριση Νέων
Λέξεις κλειδιά
Gallery
Διαχείριση Ημερολογίου
Διαχείριση δημοσκοπήσεων
Διαχείριση Ηλ. Εφημερίδας

Τα εργαλεία που υπάρχουν στο διαχειριστή είναι υπέρ-αρκετά για τη
διαχείριση ενός πληροφοριακού κόμβου και αποτελούν το βασικό κομμάτι του
“atl cme engine”. Το περιβάλλον διαχείρισης είναι απλό και κατανοητό ενώ η
δομή του βοηθά το χρήστη να ολοκληρώσει τη διαδικασία που θέλει να
πραγματοποιήσει εύκολα και γρήγορα.
Οι επόμενες απεικονίσεις παρουσιάζουν την καλή δόμηση που έχουν τα
διαφορετικά στοιχεία του διαχειριστή.

Εικόνα 2: Διαχείριση χρηστών

Εικόνα 3: Διαχείριση Downloads

Εικόνα 4: Διαχείριση Νέων / Ανακοινώσεων

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε ο διαχειριστής χαρακτηρίζεται από
λεπτομέρεια και πληρότητα ενώ οι ενέργειες του διαχειριστή για την
δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή στοιχείων του δικτυακού τόπου
παρουσιάζονται με τρόπο απλό και σαφή. Ακόμα και ένας χρήστης ο οποίος
δεν έχει ξαναδουλέψει με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι σε θέση να
προχωρήσει στη διαχείριση των πληροφοριών του πληροφοριακού κόμβου
εύκολα και απλά. Όλα τα εργαλεία είναι πλήρη και ευέλικτα ενώ οι
χρωματισμοί και οι εικόνες που παρουσιάζονται καθοδηγούν απόλυτα το
χρήστη στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

