


Velkommen til EWAT CMS 6 

elegant og fleksibelt
brukervennlig administrasjon av nettsteder

Versjon 6
EWAT CMS er nå lansert i versjon 6 med en rekke spennende nyheter. Vi har i tillegg til å gjøre en 
generell overhaling av design og grunnleggende funksjonalitet, lagt til spennende utvidelser i alle 
de mest brukte modulene. Vi har også lansert en helt ny modul; OnSitePublisher.

Merk at denne informasjonsbrosjyren kun omhandler de viktigste nyhetene i forhold til forrige 
versjon av publiseringsløsningen. For mer generell informasjon om EWAT CMS; se www.ewat.no

Skrivebordet
Det første du vil legge merke til med EWAT CMS 6 er at skrivebordet endelig har blitt oppdatert 
både med hensyn til design og funksjoner. Det er lagt større vekt på at hver bruker kan tilpasse 
sin egen brukeropplevelse i form av modul- og snarveioppsett.

Det er også oppdatert funksjonalitet for å gjøre det lettere å navigere og jobbe på tvers mellom de 
forskjellige modulene.



E-handel er et område vi fokuserer mye på og vi har i denne versjonen implementert en rekke 
forbedringer og integrert systemet tettere med markedsledende partnere.

Klarna – Gjør verden betalbar
Mange av våre kunder har etterspurt integrasjon mot Klarna og vi er nå veldig fornøyde med at 
dette er på plass. Klarna lar dine kunder kjøpe varen først og betale etterpå via faktura, samtidig 
som de tar hele kreditt- og svindelrisikoen. Klarna er allerede etablert i 6 europeiske land og har 
godt over 700 ansatte.

Bring
EWAT CMS 6 er også integrert mot Bring sine fraktrutiner. Dette betyr at systemet automatisk kan 
regne ut fraktkostnader for sluttkunde. Det eneste administrator trenger å gjøre er å velge hvilke 
frakttyper man ønsker å tilby i handleprosessen.

Consignor
Vi har også gjort en integrasjon mot Consignor. Dette vil gjøre at du enkelt kan skrive ut
fraktetiketter som er ferdigutfylt i forhold til Bring i det man behandler ordren i EWAT CMS.
Det er også mulig å åpne for andre speditører om det skulle være ønskelig.

Handleprosessen
Det er gjort en gjennomgang av handleprosessen i forbindelse med versjon 6. Standardoppsettet 
vil ha en smidigere og kortere handleprosess for å minimere salgstap i denne fasen.

NewsPublisher og ProductManager
Vi har oppdatert artikler og produkter med ny funksjonalitet. Spesielt i forhold til visning av flere 
bilder, samt integrering av video fra for eks. YouTube og Vimeo.

I tillegg har vi lagt inn muligheter for å endre både tekst og lenke i forhold til ”Les mer”
elementet.

Vi har også gjort vesentlige endringer i forhold til visning av varianter av et produkt, noe som åp-
ner for en mer oppdatert og moderne fremstilling av produktene.

E-handelsmodulen: ProductManager 



Lim inn fra Word og Excel
Det er nå enklere enn noen gang å lime inn tekst fra Microsoft Word og Excel. Systemet vil nå 
automatisk fjerne spesielle formatinger fra Word slik at du alltid har et konsist og gjennomført 
format på din nettside.

mAdmin
I EWAT CMS 6 har man også mulighet til å publisere artikler direkte fra sin smarttelefon. Dette kan 
for eksempel brukes til å laste opp bilder og stemningsrapporter uansett hvor man skulle befinne 
seg.

MailingList
Vi har lagt til spennende funksjonalitet i MailingList-modulen som nå lar deg sende ut hele sider 
fra systemet. Dette betyr at du nå kan komponere en side ved hjelp av for eksempel NewsPub-
lisher, PagePublisher og ProductManager for så å sende ut til utvalgte lister i eget design.

OnSitePublisher
Dette er en helt ny publiseringsmodul i versjon 6. Skal vi oppsummere den med 3 stikkord så 
må det være: Brukervennlig, nettleseruavhengig (Mac/PC) og ikke 
minst; billig!

Vi har laget en modul som gjør at du på kan komme i gang med 
EWAT CMS med et svært rimelig inngangspunkt. Med 
OnSitePublisher redigerer du direkte i nettleseren. Dette er den 
perfekte modulen for deg som ønsker å komme i gang fort og 
eventuelt vokse med flere moduler på sikt.

OnSitePublisher er malbasert og enkel i bruk. Det er selvfølgelig 
ingen begrensing i forhold til antall sider som kan administreres og 
modulen kan fritt kombineres med andre moduler etter ønske.

Det er også mulig å velge en av våre startpakker med inkludert 
design.

For mer informasjon om OnSitePublisher
- se www.ewat.no



www.sagaservice.no

Oppsummering
I tillegg bør vi også nevne gavekort-funksjonalitet i ProductManager, mulighet for smartsøk på
nettsiden, nøkkelord-tagging av produkter og artikler, oppdatert bildegalleri i alle
publiseringsmoduler og søkermotoroptimaliserte sideadresser.

Versjon 6 har i tillegg til alle nyvinningene som er beskrevet i dette dokumentet den samme gode
driftssikkerheten og brukervennligheten du har blitt vant med i EWAT CMS.

Ta kontakt for mer informasjon, demonstrasjon eller løsningsforslag.v

Saga Media Service
Smiebakken 28
6100 Volda

post@sagaservice.no 
www.sagaservice.no

Telefon: 70 07 99 40
Mobil: 900 30 445


