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Basecode CMS
Starten
I slutningen af 2001 besluttede vi at forsøge at revolutionere CMS markedet i Danmark. Vi er uforstående
over for de begrænsninger og indviklede modulstrategier som de etablerede CMS leverandører benytter sig
af, og vi er af den overbevisning at når man har købt et system, bør man være fri for senere at skulle købe
dyre ekstra moduler for at kunne udvide funktionaliteten på sit website.
Dette betyder at der kun findes én udgave af Basecode og det er den fulde pakke – og det er endda til en
pris som er yderst fordelagtig og hvor alle kan være med.
Ingen begrænsninger
Med Basecode CMS er du ikke tvunget ud i dyre tilkøb og opgraderinger når dit website skal udvides. Med
Basecode er du hverken begrænset i antal sider, skabeloner, brugere osv.
Vision
Vi håber at verden en dag vil være foruden IT systemer som lægger begrænsninger for brugeren som kan
være nødsaget til at købe sig til yderligere muligheder. I stedet ønsker vi at brugeren oplever maksimal
frihed fra starten.
Mission
Vores mission er at udvikle et CMS system som ikke lægger unødige forhindringer og begrænsninger i vejen
for kundens ønske om at markedsføre sig på Internettet. Hverken når det angår funktionalitet eller priser.
Derfor vil vi løbende udvikle Basecode, så vi kan tilbyde vores kunder en top moderne funktionalitet.
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Funktionalitet

Generelt
- Søgning
- Eget Javascript
- Ubegrænset antal sider
- Ubegrænset antal sideniveauer

Forum
- Ubegrænset antal fora/tråde
- Forumoversigt
- Indlægsoversigt
- Trådoversigt

Design
- Ubegrænset antal sitelayouts
- Ubegrænset antal afsnitsskabeloner
- Skabeloner/layouts opbygges i HTML. Giver
mulighed for at designe i eget favoritprogram
- Dynamisk indhold flettes ind ved hjælp af
overskuelige variable
- Navigation: Dropdown, navigationsniveauer samt
træmenu
- Sitemap
- Eget CSS

Brugerstyring
- Ubegrænset antal brugere
- Ubegrænset antal brugergrupper
- Rettigheder på brugergruppeniveau
- Avanceret rettighedsstyring
- Eksternt login

Objekter
- Kan indeholde alle former for dynamisk indhold
- Mulighed for at inkludere specialprogrammerede
scripts (PHP)
- Kan placeres alle steder i et sitelayout, en
afsnitsskabelon eller som sideindhold
Datalister
- Ubegrænset antal Datalister
- Avanceret rettighedsstyring
- Frit antal sprog i Datalisterne
- Import/eksport af data
- Feltgrupper til gruppering af felter
- Felttyper: tekstlinie, tekstfelt, tal, dato, sti (URL/
fil/billede), relationsfelt, sammensat felt
Arkiv
- Arkivet afspejler den faktiske mappestruktur
- Kopier, flyt og slet filer
- FTP adgang
- Overskuelig oversigt efter stifinder princippet

Nyheder
- Ubegrænset antal nyhedsgrupper
- Ubegrænset antal nyheder
- Start- og slutdato for publicering
Nyhedsbrev
- Ubegrænset antal nyhedsbrevgrupper
- Tekst/HTML nyhedsbreve
- HTML nyhedsbreve opbygges som en side (giver
mulighed for dynamisk indhold)
- Oversigt over abonnenter
- Overskuelig historik
- Kan sende til en eller flere grupper på en gang
- Valgfri afsender og afsenderadresse til hver enkelt
gruppe
Statistik
- Mest besøgte sider
- Oversigt over besøgende fordelt på timer, dage,
måneder
- Oversigt over søgninger/mislykkede søgninger
- Besøgendes domæner/lande
- Besøgendes browsere
- Eksterne henvisninger
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Vejledende udsalgspriser

Licenspriser
Basecode primær licens ........................................................................................... kr. 12.000,Virtuelt site (ekstra licens til primær licens) ............................................................... kr. 2.000,Drift
Drift* incl. opdateringsabonnement** pr. kvartal ....................................................... kr.
Incl. 20 MB diskplads, 3 pop3 konti, ubegrænset emailaliases/emailforwards

1.500,-

* Drift foregår i dedikeret servermiljø hos DIR A/S. DIR A/S er et af Danmarks største og mest specialiserede
hosting centre. Ud over at tilbyde traditionel hosting til det professionelle marked, er DIR A/S samtidig et af
landets førende ASP huse og Danmarks eneste IBM certificerede hosting center. DIR A/S har stor erfaring
med drift af en lang række applikationer, herunder Citrix, Navision, Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL
Server og fungerer idag som outsourcing partner for et bredt udsnit af det danske erhvervsliv. Læs evt. mere
på www.dir.dk
** Opdateringsabonnementet fremtidssikrer løsningen, og sørger for at softwaren altid er up-to-date. I
modsætning til mange andre CMS systemer giver opdateringsabonnementet adgang til nye moduler uden at
det koster ekstra.
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