Webová stránka za niekoľko
sekúnd - búranie mýtov
Žijeme v dobe Internetu bez
ohľadu na to, či si to želáme
alebo nie.

Napriek všetkým možným negatívnym efektom ktoré istotne existujú, nesporné pozitívne
stránky Internetu mnohokrát
pomáhajú riešiť praktické problémy každodenného života. Internet sa stal médiom z ktorého
veľa čerpáme avšak je medzi
nami stále viac tých, ktorí chcú
sami prispievať k obsahu, propagovať svoje názory alebo jednoducho zviditeľniť svoj biznis.
Dnes je už veľa možností založiť
si stránku na niektorom z verejne prístupných webových portálov. Vytvorenie jedinečnej webovej stránky je ešte stále proces
vzbudzujúci rešpekt a obavy.
Obavy súvisia tak s údajnou zložitosťou programovania , ako aj
s cenou. Tieto obavy vychádzajú
z mýtu živeného predstavou o
záhadnom vševediacom programátorovi. Mnohí nevedia že
existuje moderné riešenie ktoré nie je zložité, ani drahé. Jeho
názov je : „redakčný systém“
odborne označovaný ako CMS
(Content Management System).
Nejde o konkrétny produkt ale o
druh programu s pomocou ktorého si môže hocikto vytvoriť
svoju stránku a plniť jej obsah
bez potreby programovania. Iste
môže niekto namietať že takéto
programy sú drahé alebo zložité
– a to je tiež mýtus ktorý sa pokú-

sime v tomto článku vyvrátiť.
Aká je minulosť, prítomnosť
a budúcnosť webových stránok?

Minulosť,bola typická zdĺhavým
procesom tvorby stránok. Stránky sa programovali vyslovene na
zákazku, vstupné náklady boli
pomerne veľké, zmeny obsahu
stránok nepružné. Charakteristickou črtou bol „guru“ efekt.
Akúkoľvek zmenu na stránke
bolo potrebné riešiť cez jednu
osobu „guru“ – záhadného tvorcu stránky. Takíto tvorcovia a
programátori boli po čase zahltení množstvom požiadaviek
ktoré neboli schopní spracovať.
Prítomnosť by sme mohli charakterizovať ako prelínanie zastaraných metód s novými. Nové
metódy tvorby stránok sa stále
viac orientujú na poskytnutie
nástroja na tvorbu stránok namiesto stránky samotnej. Národ
Internetový je stále náročnejší a
chce sa podieľať na tvorbe vzhľadu a obsahu.Tu je šanca pre CMS
systémy.
Budúcnosť je „vo hviezdach“,by
povedal básnik,ale niektoré trendy môžeme pomenovať už teraz.

Ako ideálne riešenie sa javí kombinácia viacerých moderných
foriem stránok. V prípade fyzickej osoby, moderný „netista“ má
založenú svoju profilovú stránku
na niektorom z komunitných
portálov (www.facebook.com),
plus má aj svoju nezávislú stránku ideálne s použitím CMS systému. U firiem sa stále viac prejavuje tlak na redakčný systém v
kombinácii s eShopom (Internetový obchod).
Ceny hýbu svetom, budem na
to mať?

Aj v oblasti tvorby stránok je
cena až na prvom mieste. Česť
výnimkám, ale náklady na získanie vlastnej stránky často limitujú výslednú kvalitu podľa
hesla „veď to nám takto stačí“.
Každopádne aj tu sa kladne prejavuje zásadná vlastnosť CMS
systémov: „systém skladačka“.
Stránku je možne získať v slušnej podobe za nízku počiatočnú
cenu a neskôr ju pretvárať pri
nízkych nákladoch.Boli časy keď
CMS systémy boli cenovo prístupné len pre veľké firmy. Dnes
konkurencia stláča ceny tak, že
v niektorých prípadoch sú ceny

porovnateľné s cenou web hostingu (www.weBase.sk). CMS
systémy sú obvykle ponúkané v
„balíčkoch“. Balíčky produktov
sú odlíšené obsahom ponúkaných funkcií.
Sám to nezvládnem, čo ak
tam niečo pokazím?

Častá otázka vyplývajúca z opatrnosti a nedôvery v spoľahlivosť
Internetu ako média pre vkladanie prácne získaných informácií. Tento mýtus je možné zbúrať
praktickým vyskúšaním práce s
CMS systémom. Prakticky každý z nich disponuje DEMO režimom, pre bezplatné odskúšanie.
Spoľahlivosť a bezpečnosť je
obvykle v CMS systéme riešená
s vysokou zodpovednosťou. Samozrejmosťou býva pravidelné
automatické zálohovanie obsahu stránok. Vysokým benefitom
a odmenou za investovaný čas
potrebný na zvládnutie CMS
systému je vždy aktuálny obsah
stránky. Aktuálnosť stránky je
vizitkou dynamiky a svedčí o vyspelej identite.
To je všetko pekné, ale kde to
reálne funguje?

Všetko čo tu bolo uvedené je
možné overiť si na CMS systéme
weBase, ktorý nájdete na adrese
www.weBase.sk.Tento systém je
v porovnaní s inými zaujímavý
hlavne nasledovnými vlastnosťami:
- Webhosting aj samotná web
stránka v jednom produkte. Netreba zvlášť riešiť hosting a licenciu na CMS systém. Prvotnú
ukážku funkčnej DEMO stránky
je možné získať už po vyplnení
minimálneho počtu údajov. Pokiaľ sa klient definitívne rozhodne pre zakúpenie,DEMO stránka
sa mu pretransformuje na ostrú
stránku.
- Ceny začínajú na veľmi priaznivých hodnotách (220.- SKK
mesačne vrátane hostingu a 4GB
diskového pracovného priestoru). Aktuálne je dokonca základný balík na jeden rok zdarma.
- Vkladanie stránok a ostatného obsahu spôsobom „vidíš čo
tvoríš“ na rozdiel od iných systémov kde sa treba prepínať medzi
pohľadom editora a pohľadom
návštevníka.
- Široká škála funkcií je zahrnutá už v základnom balíku vrátane obrázkových galérií.
- Referencie na stránke portálu weBase svedčia o tom,že tento
CMS je vhodný pre firmy aj jednotlivcov.

