سیستم

مدیریت

محتوای

تحت وب گاتریا چیست؟
تمام امکانات سیستم مدیریت محتوای تحت وب گاتریا

به صورت پویا است .بدین معنی که شما میتوانید به

راحتی و بدون آشنایی کافی و کامل به کدها و زبان
برنامه نویسی کامپیوتری ،اطالعات سایت خود را تغییر

دهید .فقط کافی است آشنایی مختصری با ویندوز و

اینترنت داشته باشید .

پشتیبانی از سیستمی که در اختیار شما می گذاریم به

عنوان یکی از اصول کاری ما تعریف شده و همیشه

برای بهبود روند پشتیبانی تالش میکنیم .بهترین
نیستیم ،اما با حمایت شما کاربر محترم ،میتوانیم

بهترین باشیم .

امنیت باال در مقابله با انواع روش های نفوذ  ،توانایی

حفاظت از اطالعات شما و تامین امنیت وب سایت های

شما از وظایف اصلی یک سیستم مدیریت محتوا است
که همیشه تمام تالش ما این بوده که این مورد را در

باالترین سطح حرفهای اجرا کنیم .

برای ایجاد هر وب سایت نیاز به ثبت یک دامنه اینترنتی

منحصر به فرد می باشد با انتخاب هر بسته گاتریا ،یک

دامنه به عنوان هدیه دریافت کنید .

هر وب سایت برای استفاده ،نیازمند میزبانی فضای

وب و یا هاستینگ است ،که فضای مناسب برای

استفاده نیز به مدت یک سال رایگان برای شما آماده

می گردد .
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ویژگیها
چرا گاتریا را انتخاب میکنید

آنالین
همه چیز در گاتریا آنالین ارائه میشود و شما کافیست

فقط به اینترنت دسترسی داشته باشید .تمام موارد از

ثبت سفارش تا راه اندازی وبسایت و پشتیبانی آن،
بدون نیاز به تلفن و یا مراجعه حضوری انجام میشود.

با تجربهای متفاوت از ارائه خدمات آنالین ،قدرت این
رسانهی نوین را در اختیار خود داشته باشید .

کدهای استاندارد و تمیز
یکی از مهمترین اصول برنامهنویسی و کدنویسی،

پشتیبانی مداوم
یکی از مهمترین موارد برای انتخاب یک سیستم
مدیریت محتوا برای راه اندازی وبسایت ،کیفیت

پشتیبانی آن سیستم است .گاتریا با کمترین هزینه،

بیشترین خدمات پشتیبانی را برای شما فراهم میکند.
این پشتیبانی شامل رفع مشکالت وبسایت و ارتقاء و

به روز رسانیهای منظم گاتریا می گردد .

طراحی واکنشگرا
طراحی واکنشگرا یا  Responsiveاین امکان را به شما
میدهد که در تمام دستگاهها بهترین نمایش سایت را
مشاهده کنید .به عنوان مثال وب سایت در تبلت،

موبایل و مانیتورهای عریض ،به بهترین شکل ممکن

نمایش داده میشود .

رعایت استانداردهای برنامه نویسی و تمیز نوشتن

کدهاست که از فواید آن میتوان به کاهش هزینههای

پشتیبانی و افزایش سرعت برنامه اشاره کرد .گاتریا از

اصول مهندسی نرمافزار بهره میبرد .
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خدمات
طراحی حرفهای و مدرن
جمعی از بهترین طراحان وب و دیزاین ،برای شما

مهربانی
عشق ،مهربانی ،راستگویی ،تالش ،انصاف ،خالقیت و

امانتداری خدماتی هستند که سعی میکنیم کارمون

رو با اونها تکمیل کنیم .

بهترین کارها را آماده کردهاند .سعی می کنیم

همیشه طراحی مدرن و بهروز را ارائه دهیم .

خدمات دامنه
برای داشتن یک سایت خوب ،اولین قدم "دامنه"

مناسب است .خیالتان از دامنه راحت باشد .با خرید

پکیج وبسایت گاتریا یک دامنه هدیه بگیرید .

میزبانی فضای وب
سرعت ،امنیت و امنیت و باز هم امنیت از مهمترین

عوامل انتخاب هاست است .تیم پشتیبانی میزبانی

فضای وب گاتریا ،از بهترینهای ایران و جهان در این
زمینه کمک و پشتیبانی میگیرد .
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