
Az Allwin-ről

Az Allwin egy világszínvonalú, Budapesten központú, egyedi .NET szoftverfej-
lesztő cég. Élvonalbeli technológiákat biztosítunk megrendelőink számára. 
Szolgáltatásaink lefedik a szoftverfejlesztési folyamatok teljes életciklusát.

Webportál azonnal 
PROBOX segítségével

Egy egyedi, minden elvárásnak megfelelő webportál fejlesztése 
kihívás minden nagyvállalat számára. A folyamat az igény 
megszületésétől a tervezésen át a kivitelezésig rengeteg időt, és 
energiát vesz igénybe még a legegyszerűbb fejlesztéskor is. Még 
abban az ideális esetben, ha rendelkezésre állnak az kellő erőforrások, 
és a határidő sem sürget, sokszor jobban megéri egy gyors, 
kulcsrakész megoldást választani, ezzel időt és pénzt spórolva a 
vállalat számára. 

Miért válaszd a PROBOX-ot?

Ennek kiküszöbölésére nyújt megoldást a PROBOX.
A PROBOX egy Umbraco alapú open-source megoldás, kiegészítve 
olyan modulokkal és funkciókkal amiknek segítségével webportálok 
fejlesztése egyszerűen és hatékonyan megvalósítható bármilyen 
vállalati környezetben.  A PROBOX célja egy költséghatékony, testre 
szabható és könnyen betanulható platform biztosítása. Nem igényel 
kódolási szakértelmet, így a webportál szerkesztését a rövid 
ismerkedési folyamat után bárki megteheti. 

A nagyvállalatok számára rengeteg nehézséget 
jelent a profi, de gyorsan és egyszerűen 
elkészíthető weboldalak fejlesztése és élesítése.

Az Allwin PROBOX megoldása egy rövid projekt kifutású, egyedileg 
alakítható és megbízható portálrendszer, amit használatbavételt 
követően az ügyfél fejlesztői tudás akár segítség nélkül is könnyen 
szerkeszthet, legyen szó egy landing oldal összeállításáról, grafikai 
megújulásról, menüstruktúra átalakításáról, hírek, média tartalmak 
naprakészen tartásáról vagy időzített tartalom megjelenésről, a Probox 
mindezeket gyors és intuitív módon teszi lehetségessé.

Profi tartalomkezelés, virágzó üzlet.
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Kiváncsi vagy hogyan 
mutatna saját PROBOX
vállalati portálod?

Nézzük meg együtt!

PROBOX előnyök

Dobozos termék
Egy jól bevált nyílt forráskódú mag, ami 
kiegészül az iparban legelterjedtebb üzleti 
szaktudáson alapuló modulokkal és 
funkciókkal.

Igény szerint bővíthető
Egyedi igények esetén az Allwin csapata 
bármikor segít személyre szabott elemek, 
modulok, funkciók fejlesztésében és az alap 
csomag kiegészítésében.

Igény szerint futtatható
A PROBOX igény szerint futtatható: 
On-premise, Azure és Umbraco Cloud-ban 
egyaránt. Igény esetén az Allwin vállalja a 
hosting környezet létrehozását, utána annak 
menedzselését és karbantartását.

Csináld magad
Szerkeszd, alakítsd át webportálod saját 
magad, könnyedén, fejlesztői segítség nélkül. 
Készíts tartalmakat, landing oldalakat 
gyorsan, rendezd át főoldalad vagy hozz létre 
új menüket és játssz szabadon a fantáziáddal!

PROBOX modulok és funkciók

Böngészőfüggetlen
Támogatja az olyan legnépszerűbb böngésző felületeket, 
mint a Chrome, Firefox, Opera, Edge és még sok más.

Beépített űrlapok
Modulárisan beilleszthető űrlap adatgyűjtés és lead 
generálási célokra. A legegyszerűbb kapcsolat űrlaptól a 
bonyolult adatbekérésekig.

Személyre szabott tartalmak
Demográfiától és érdeklődési körtől függően beállítható 
tartalom megjelenítés

Chatbot
Automatikus látogató üdvözlés, kezelés és direk 
összekapcsolás az értékesítési csapattal.

Felhő alapú
Elérhető felhő alapú háttér infrastruktúra és site 
hosztolás a kényelem, biztonság érdekében.

Multisite támogatás
Több website egy rendszerből történő kiszolgálása, 
nincs szükség több website egyszeri szerkesztésekor 
váltani a szerkesztői rendszerek között.

Multi Language
A rendszer támogatja a weboldalak több nyelvi 
verziójának a kezelését, megjelenítését.

Reszponzív megjelenítés
Az elkészült weboldalak dinamikusan 
alkalmazkodnak a különböző eszközök képernyő 
méretekhez, legyen szó egy laptopról, telefonról 
vagy tabletről. Ezáltal egy jó felhasználói élményt 
nyújtó weboldalt érhet el a látogató.

Geotargeting
A látogató lokációjához alkalmazkodó 
tartalommegjelenítés.

GDPR megfelelés
Általános adatvédelmi rendeletnek megfelelő 
adatkezelés és tárolás.

Legószerű építőelemek
A platform tetszőlegesen elhelyezhető és 
elrendezhető modulokból épül fel, előre 
meghatározott szabályok alapján, amit a 
legóhoz hasonlóan lehet egymáshoz 
illeszteni. Az elemek egy egyszerű egér 
húzással illeszthetők a kívánt helyre.

Üzlet centrikus
Fejlesztői szakértelmet nem igényel. 
A PROBOX segítségével bárki egy projekt 
megvalósítójává válhat, ezzel is csökkentve 
az egyes részlegektől való függést.

Testreszabható váz struktúra
Minden weboldal egy adott vázra épül, amit 
több oldalon, több nyelven, több színben 
(rendszerenként) testre lehet szabni. Emellett 
egyedi logók, képek, videók és más média 
elemek is beilleszthetők.


