Platformen til
dynamiske websider

I et stærkt konkurrencepræget marked mødes webudviklere hele tiden med
krævende deadlines, og kunderne går ikke på kompromis med tiden. Alle ønsker mere,
leveret hurtigere og for færre penge. Det er én af grundende til, at vi har skabt Kentico CMS
- webplatformen der udnytter din eksisterende ASP.NET viden med mange funktioner.
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Let at bruge

• Du har muligheden for at udvikle i et
intuitivt browser-baseret miljø eller bruge
Visual Studio.
• Kom langt uden besværlig kodning:
300 lige-til-at-bruge webparts,

2

Fleksibelt

• Tag fuld kontrol over din HTML-kode.
• Tilpas dit website med indbyggede
funktioner til at håndtere hændelser og
brugerdefinerede funktioner.
• Tilføj dine egne webparts og moduler,
eller tilpas de eksisterende.

47 moduler og
detajleret API til din rådighed.

• Tilpas CMS-datastrukturen med brugerdefinerede felter.  
• Opgrader let dit website og din egen
kode til nye versioner.

Prøv allerede idag!
www.kentico.com/hostedtrial
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Produktivt

• Hvorfor skrive kode fra bunden,
når du kan fokusere på løsning af
forretningsproblemer?
• Udnyt fordelen af den detaljerede
dokumentation, og blive klogere.
• Bruge biblioteket med API-eksempler
for at lære og forstår Kentico CMS API.
• Oplev et fantastisk supportteam
• Hvorfor bruge meget tid på en workaround, hvis der er fejl, når vi retter
fejlen indenfor 7 dage.

Skab mere med mindre kodning

“

Jeg vil gerne takke alle hos

Kentico for at gøre udvikling
af et website så meget lettere.
Kentico CMS reducerede vores
udviklingstid fra 6 måneder til
bare 3. Derudover vil jeg gerne
tilføje, at Kenticos support er helt
uden sammenligning.

”

Heath Moser,

Hvis du gerne vil have gjort tingene hurtigt,
er det at skrive kompleks kode og udvikle nye
moduler, ikke altid en mulighed. Kentico CMS
leveres med alle de funktioner, en moderne
dynamisk hjemmeside skal bruge. Uanset om
det er stærkt Content Management System,
e-commerce, blogs, fora, nyhedsbreve eller
mange andre indbyggede funktioner, så kan du
hurtigt få funktionerne integreret i dit website.
Det betyder, at du kan fokusere på at løse forretningsmæssige
problemer fremfor udvikling af kode fra bunden.

Heath Moser Design,
Virginia, USA

Vælg de værktøjer, du kan lide

“

Klokken er 22:37 i Danmark

og der er en ‘rigtig’ person,
som har tid til at tage sig af
mit, til lejligheden opfundne,
problem. DETTE ER UTROLIGT!
Jeg er ikke bare forbløffet over
softwaren, men menneskene bag
gør, at Kentico CMS slår ALT på
markedet!

”

Magnus Hansen,

CTO, Little Green Orange Aps,
Denmark

“

Med Kentico CMS kan du udvikle løsninger enten ved
hjælp af det meget intuitive browserbaserede miljø,
eller bruge Visual Studio. Webdesignere, som ikke
nødvendigvis ved alt om .NET, vil med det samme elske
muligheden for udvikle i det browserbaserede miljø.
Det giver faktisk samme fleksibilitet som udvikling
i Visual Studio, men i en browser. Erfarne udviklere
kan udnytte deres eksisterende viden og bruge Visual
Studio og andre værktøjer, som passer til den enkeltes
temperament. Du kan åbne din Kentico CMS løsning i Visual Studio, udvide sitet med C# eller
Visual Basic og endelig vælge at de-bugge, som du er vandt til! Endelig vil Kentico CMS Controls
blive integreret i din værktøjskasse, og du kan let producere nye funktioner med foruddefinerede
templates, webparts og andre Kentico CMS objekter.

Forøg din produktivitet med de nyeste udviklingsteknologier
Med Kentico CMS kan du bruge de nyeste
teknologier, der gør udviklere mere produktive
inklusiv:

Det lette ved at styre

og opdatere vores site og
integrationen mellem Kentico
CMS og Microsoft Visual Studio
var én af de vigtigste grunde til

• LINQ – let at forespørge i Kentico CMS data og
bruge det i din egen kode.
• REST & OData – Få adgang til Kentico CMS data fra
eksterne applikationer og programmer.

valget af Kentico CMS. Systemet

• MVC – Skab websites med Model-View-Controler
arkitektur.

har nu kørt i mere end 2 år uden

• HTML 5 – rendering af HTML 5 video- og audioelementer.

problemer, og det leverer i dag
mere end 20.000 sider dagligt.
Supporten er også fantastisk. Når

K# - Et stærkt Makrosprog
Ved at bruge makroer i Kentico CMS får man mulighed
for at tilpasse webløsningen uden at skrive så meget
som én linie .NET kode. Kentico CMS har skabt
makrosproget K#, som gør det muligt at skrive ikke
bare enkle makroer, men også mere komplekse
strukturer, som f.eks. brug af Collections, lambdaudtryk, loops, betingelser og meget meget mere.
Endelig er det muligt at skrive makroer ved hjælp af

vi havde spørgsmål, havde vi svar
inden for en time.

”

Cedric Buccilli,

Brussels Airlines NV/SA,
Belgium

Kentico CMS’s Editor med intellisense!

Gør arbejdet lettere med mere end 300+ lige-til-at-bruge Webparts

“

Mange CMS systemer kræver at udviklere skriver
meget kode. Med Kentico CMS får du mere end 300
lige-til-at-bruge Webparts og .NET Controls, som let
kan konfigureres til at gøre hvad du har brug for, uden
at skulle kode. Du kan bare placere dem på dit site,
rette i Properties - så let er det! De indbyggede WebParts dækker en bred palette af hvad du har brug for:
Navigation, Repeaters, Grids, mange modul specifikke
Webparts som f.eks.: “Abonnement på nyhedsbrev”,
“Registrering af brug” eller “Indkøbskurv” eller
integration til eksterne services som f.eks. Google,
Bing eller Yahoo.

Systemet har været

fantastisk og samtidig været en
fornøjelse at arbejde med. Det
har sparet os for i hundredvis af
timers arbejde

”

Mike Cabassol,
Senior Analyst,
Provali Group,
Texas, USA

Tag fuld kontrol over din
HTML-kode
Hvis du er én af de udviklere,
som kræver ren HTML-kode
i overensstemmelse med
industristandarder, så giver Kentico
CMS dig fuld mulighed for at tilpasse
din HTML med det enkelte layout, transformationer og dialoger - præcis som du ønsker det. Du kan
også vælge at bruge CSS-baseret layout og integrere dine Javascripts. Kentico CMS understøtter
rendering af HTML 5 video- og audioelementer. Derudover har du med Kentico CMS fuld adgang til
validering og tilgængelighed af din HTML-kode. Ved brug af Kentico CMS’s integrerede services kan
du validere HTML-koden, CSS og endelig let tjekke for døde links.

Gør, hvad du har brug for, med
Kentico CMS API

“

Kentico CMS hjælper os med

at levere hurtige og fleksible
webshops til vores kunder. Hvis
alle CMS-applikationer var ligeså
lette at implementere og styre
som Kentico, så ville der ikke
være websider på nettet, som
ikke var opdaterede. I de sidste 3

”

år har vi ikke mistet én kunde.
Petar Kozjak,
endora,
Croatia

“

Jeg vil gerne takke jer for

dette fantastiske produkt. Vi var
nervøse for, hvordan vi kunne

Kentico CMS er en stærk udviklingsplatform,
som giver dig mulighed for, at gøre hvad du
har brug for. Du kan kontrollere alt igennem
et åbent og veldokumenteret .NET API, og du
kan tilpasse standardadfærd igennem custom
providers og event handlers, og du kan tilføje
dine egne webparts og moduler. Du kan også
udvide standarddatastrukturer med tilpassede
felter og producere nye datastrukturer, der
styres af CMS-systemet - som f.eks. tilpassede dokumenttyper og tabeller. Det betyder, at du kan
være sikker på at levere et projekt, hvor du opfylder alle kundens krav. Du behøver ikke at bekymre
dig om opdateringer - Kentico CMS holder standardkode og tilpasninger adskilt, så du ikke mister
dem.

Integrer dit website med eksterne systemer

integrere Kentico med vores egen
‘hjemmelavede’ Copier & Print
database. Kentico’s uovertrufne
design gjorde heldigvis dette
meget let, da vi uden problemer
kunne mikse data fra CMS
systemet med tilpassede ASPXsider. Endnu bedre var det, at
vi kunne gå fra HTML Mock-ups
til fuldt funktionsdygtige site på

”

ganske få uger.
Anthony Marchesini,
IT Director,
Buyers Laboratory,

System Integration-bussen leverer den nødvendige funktionalitet for effektiv synkronisering mellem
Kentico CMS og systemer fra andre leverandører, som f.eks. ERP, CRM, brugerdatabaser m.v. Du skal
blot udvikle en provider mellem Kentico CMS og det eksterne system, starte synkroniseringen og se
hvordan System Integration-bussen overtager kontrollen.  

NJ, USA
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Besøg os på:

www.kentico.com/hostedtrial
og få dit eget testwebsite allerede
i dag!

Kontakt:
Website: http://www.kentico.com

Detaljeret udviklerdokumentation og aktivt community
Kentico CMS leveres med dokumentation i MSDN-format, som vil
hjælpe dig ikke bare i gang, men også give dig alle de detaljer, om
hvordan systemet arbejder og hvordan du bedst muligt kan
udnytte det. F.eks. finder du et stort bibliotek med APIeksempler, som du kan bruge til at udvide din forståelse for
Kentico CMS. Du finder også vejledning på Kentico DevNet,
et aktivt udvikler community med blogs, videoer, fora,
vidensdatabaser og en FAQ. Andre udviklere bidrager ofte
til Kentico marketplace hvor du kan finde flere webparts,
moduler og templates.

E-mail: sales@kentico.com
Phone (U.S.): +1 (866) 328-8998
Phone (UK): +44-(0)118-324-6000
Phone (Intl.): +420-511-180-920

Eller:
Little Green Orange Aps
Website: http://www.lgo.dk
E-mail: salg@lgo.dk
Phone (DK): +45 60 14 30 36

“

Fantastisk 24/7 support leveret af vores supportteam
Kentico’s supportteam er altid klar til at svare på dine komplekse udviklerspørgsmål. Kentico
leverer både hurtig og præcis support, så du kan få leveret dit projekt til tiden. At kunne udvide
supporten løbende er en vigtig del af supporten, og vores supportere arbejder tæt sammen med
kerneudviklerne for at sikre løsninger af selv de mest komplekse problemer. Kentico tilbyder
typisk svar inden for få timer og svarer på alle spørgsmål inden for en arbejdsdag. Kentico tilbyder
derudover også en Service Level Agreement for kunder, som kræver garanterede svartider på
forretningskritiske løsninger.

Du har ikke brug for Work-arrounds, vi retter fejl inden for 7 dage
Kentico CMS er uden tvivl det

bedste og mest fleksible CMSsystem, mit firma nogensinde har
arbejdet med. Som designfirma

Vi ved udmærket godt, hvordan en fejl i et CMS-system kan slå din planlægning ud af kurs. Kentico
garanterer derfor, at fejlen er rettet inden for 7 dage, så
du kan koncentrere dig om din forretning, uden at skulle
arbejde med mærkelige Work-arrounds.

værdsætter vi det utrolige niveau
af muligheder for tilpasninger
inden for Kentico’s stærke
platform. Vi strømlinede vores
udvikling og hosting-proces
takket været Kentico CMS, og
det har givet os muligheden for
at udvikle avancerede designs
og funktionaliter, som ikke var
mulige før. Vi er også begejstrede
over, hvor hurtig supporten har
været. Vi føler virkelig, at både
vi og vores klienter kan stole på
Kentico og deres produkter. Vores
oprigtige tak går til udviklerne og
personalet hos Kentico.

”

Kildekode er tilgængelig
Hvis du har behovet, kan du licensere den fulde kildekode
til Kentico CMS. Du kan få en komplet kopi af løsningen i C#,
så du kan se og vurdere Kentico CMS koden. Du kan også
ændre i koden, men burde ikke have behovet, da Kentico
CMS kan tilpasses stort set alt. Bemærk også, at med alle
licenser af Kentico CMS følger kildekoden til administrationsInterfacet, som er brugbart, hvis du gerne vil vide, hvordan
Kentico CMS virker. Du kan så bruge dette som inspiration til
dine egne moduler, som derefter let kan integreres med Kentico CMS.

Kentico CMS er både til egen hosting eller som Cloud Entreprise platform
Uanset om du udvikler websites til brug på egne servere eller på en Windows Azure platform, så er
Kentico CMS en fleksibel platform, der er let at bygge og lancere visuelt attraktive websites på - selv
med korte deadlines. Modsat andre CMS-produkter kræver Kentico CMS blot en enkelt installation
uden ekstra programmering for at få fuldt udbytte af Microsoft Windows Azure platformen.

Interactive Director,

Hvem bruger også Kentico CMS

Squires & Company,

Kentico CMS anvendes på mere end 12.000 sites i 84 lande. Her er nogle af vores kunder:

John Richardson,

Texas, USA

