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Pozyskuj lead’y i zarządzaj treścią 

swojej strony internetowej 

w łatwy, szybko i przyjemny 

sposób.

FROGFOOT CMS to platforma do zarządzania treścią stron 

internetowych. Jest idealnie dostosowany do redakcji stron 

konkursowych, landing page, czy też stron z webinarami.

Kluczową cechą jest interfejs użytkownika, który gwarantuje efektywną 

obsługę różnego rodzajów aktywności dla użytkowników.
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Kluczowe zastosowania:

Strony konkursowe i landing page

CMS przygotowany jest do obsługi konkursów. Specjalnie moduły pozwalają na 

przyjmowanie zgłoszeń konkursowych, obsługę moderacji, czy też sprawdzenie głównych 

statystyk, jak np. liczba wejść na stronę.

Serwisy i portale internetowe

CMS pozwala na zarządzanie treścią dowolnej strony internetowej. CMS doskonale 

sprawdza się zarówno przy prostych stronach, jak i najbardziej rozbudowanych  

i wymagających serwisach.

Aplikacje mobilne

Uniwersalność CMS oraz specjalne API pozwala na integrację CMS z dowolną aplikacją 

mobilną, dzięki czemu łatwo będziesz mógł zarządzać treścią, niezależnie od tego, pod 

jaki system Twoja aplikacja została napisana.

Webaplikacje

Jeśli chcesz stworzyć aplikacje internetową, nasz CMS sprawdzi się idealnie, jako 

platforma do edytowania treści na nich oraz do zarządzania funkcjonalnościami aplikacji.
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Zalety 

Frogfoot CMS

Obniżenie kosztów obsługi

Dzięki łatwości obsługi CMS, poświęcasz mniej 

czasu na edycję strony, przez co zmniejszają 

się również koszty związane z obsługą strony 

internetowej. 

Wystarczy, że się zalogujesz i od razu 

będziesz miał dostęp do głównych danych 

z serwisu, czy też najbardziej potrzebnych Ci 

funkcjonalności.

Jedna platforma dla wszystkich 

aplikacji

CMS jest idealnym rozwiązaniem do 

zarządzania stron internetowych, aplikacji 

internetowych, mobilnych, landing page. 

Doskonale sprawdzi się jako platforma do 

zarządzania konkursami, quizami, czy też 

grami. CMS umożliwia wyświetlanie treści 

z innych serwisów. Dzięki przygotowanej 

obsłudze iframe, wystarczy że wkleisz kod dla 

treści, którą chcesz wyświetlić.

System umożliwia również integrację  

z dowolną platformą social media, taką jak 

Facebook, Instagram, czy YouTube.

Zarządzanie rolami i użytkownikami

CMS pozwala na utworzenie nieograniczonej 

ilości użytkowników CMS Możesz zarządzać 

rolami i uprawnieniami w dostępie do 

konkretnych modułów i funkcjonalności. 

CMS jest przygotowany również do rejestracji 

i logowania dla użytkowników strony 

internetowej lub aplikacji - zarówno w 

sposób tradycyjny, jak i przy wykorzystaniu 

popularnych platform social media. 

Użytkownicy mogą w pełni kontrolować swoje 

dane lub je edytować.
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Zalety 

Frogfoot CMS

Wsparcie dla pozycjonowania

CMS wspiera optymalizację Twojej strony 

internetowej, co pozwoli na jej lepsze 

zaindeksowanie oraz wpłynie na jej 

pozycjonowanie. Łatwo skonfigurujesz słowa 

kluczowe, tytuły, meta description.

Każda strona przystosowana jest do 

wyświetlania na różnych platformach 

social media, dzięki czemu zadbasz o 

ładne wyświetlanie postów w mediach 

społecznościowych.

Publikacja i zarządzanie mediami 

Posty publikowane są poprzez kliknięcie  

w jeden checkbox, dzięki czemu 

zaktualizujesz swoją stronę internetową 

szybciej i wygodniej.

Interfejs CMS został przygotowany tak, aby 

zarządzanie mediami odbywało się łatwo  

i szybko, bez konieczności opuszczania strony, 

która jest edytowana.

Łatwa obsługa i eksport formularzy 

Intuicyjny inierfejs oraz dobra dokumentacja 

sprawia, że rozpoczęcie pracy z systemem jest 

niezwykle proste. 

Wszystkie moduły są uporządkowane,  

a te które odpowiedzialne są za zbieranie 

danych użytkowników, wyposażone są w 

przydatne funkcje, takie jak np.: eksport 

danych pochodzących z formularzy do wielu 

formatów, takich jak csv, xls, czy pdf.
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Lista głównych modułów:

 Dashboard

 Użytkownicy CMS

 Użytkownicy strony internetowej

 Quizy

 Konkursy

 Blog z obsługą kategorii

 Artykuły z obsługą kategorii

 FAQ z obsługą kategorii

 Formularz kontaktowy

 

 Newsletter

 SEO

 Webinary

 Komentarze i oceny dla postów

 Ulubione posty

 Logowanie i rejestracja dla użytkowników strony internetowej

 Biblioteka mediów

 Statystyki

 Drzewo strony
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Dashboard

To centrum zarządzania treścią CMS. Znajdziesz 

tu wszystkie najważniejsze informacje dla Twojej 

strony, takie jak: 

 Ilość użytkowników

 Kliknięcia i liczba odsłon strony

 Aktywności użytkowników

Panel umożliwia również zarządzanie głównymi 

modułami. Możesz:

 Sprawdzić i moderować zgłoszenia 

konkursowe

 Eksportować dane użytkowników, 

którzy zapisują się na webinary

 Monitorować listę subskrybentów

Dashboard może być dowolnie modyfikowany, 

a dane wyświetlane na nim mogą być 

dostosowywane dla każdego projektu.

Główne moduły
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Główne moduły

Formularze

Moduł formularzy pozwala na zarządzania danymi 

użytkowników zebranych z różnych formularzy dostępnych 

na Twoje stronie internetowej.

Kluczowe funkcjonalności: 

 Możliwość eksportu danych do plików 

w różnych formatach

 Wyszukiwanie danych  

wg dowolnego pola

 System powiadomień dla 

użytkowników i administratorów

 Statystyki aktywności użytkowników
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Główne moduły

Webinary

Moduł pozwala na pełną obsługę webinarów. 

Jest przygotowany zarówno do tworzenia stron 

informacyjnych o webinarach oraz publikację 

dowolnych materiałów z webinarów. 

Dzięki modułowej budowie w łatwy sposób można 

podpiąć moduły powiązane, takie jak konkursy i quizy.

Kluczowe funkcjonalności: 

 Rejestracja i logowanie dla 

użytkowników

 Elastyczne planowanie publikacji

 Integracja z serwisami zewnętrznym

 System przypominania o webinarze 

dla użytkowników
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Główne moduły

Konkursy

Moduł konkursowy został zaprojektowany do 

obsługi najbardziej popularnych mechanizmów 

konkursowych, takich jak quizy oraz wysyłanie prac 

konkursowych przez użytkowników (zdjęcia, filmy, 

opisy tekstowe). Przykładowe platformy:

 Dedykowana strona www

 Facebook

 Instagram

 YouTube
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Główne moduły 

Edytor treści

Edycja podstron tekstowych oraz postów w modułach takich jak: artykuły, 

FAQ wpisy na blogu itp. odbywa się przy pomocy intuicyjnego edytora.

Każdy z modułów do zarządzania treścią wyposażony jest w sekcję z 

ustawieniami, dzięki której określisz, które funkcjonalności mają być 

widoczne w danym module.

Możesz wybrać:

 powiązane posty

 komentowanie postów przez 

użytkowników

 ocenianie artykułów

 oznaczanie postów jako ulubione

Zarządzanie publikacją postów wyposażone jest w funkcję kalendarza, 

dzięki czemu w dowolnym czasie możesz przygotować publikacje postów, 

nawet z dużym wyprzedzeniem czasowym.
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Główne moduły

Drzewo strony

Drzewo strony jest sercem systemu, które wizualnie 

reprezentuje hierarchię stron statycznych i modułów 

finalnie składających się na daną aplikację.

Podstawowe funkcjonalności:

 Dodawanie strony

 Edytowanie strony

 Kopiowanie strony

 Usuwanie strony

 Podgląd strony

 Zmiana statusu publikacji

 Dodawanie strony do menu

 Zmiana strony w hierarchii drzewa 

strony

 System powiadomień o wszelkich 
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Główne moduły

Użytkownicy

Moduł użytkowników pozwala na zarządzanie

 użytkownikami CMS

 oraz użytkownikami strony 

internetowej

Możesz tworzyć dowolną ilość uprawnień, dzięki  czemu 

uzyskasz pełną kontrolę nad publikacją treści.

Moduł użytkowników wyposażony jest  

w funkcjonalność monitoringu. Możesz sprawdzić, jakie strony 

przeglądał dany użytkownik, kiedy się logował oraz jakie 

posty komentował, czy też jakie pliki pobrał.
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Główne moduły 

Biblioteka mediów

W bibiliotece mediów możesz przechowywać 

i zarządzać elementami takimi jak grafika, 

video oraz dźwięk. Dodawanie plików odbywa 

się ekpresowo – wystarczy, że przeciągniesz 

wszystkie we wskazane miejsce.

Możesz stworzyć dowolną ilość folderów, tak aby 

wszystkie pliki mieć idealnie uporządkowane. 
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Specyfikacja techniczna

System CMS FROGFOOT oparty jest o framework 

Symfony 2.8. Do jego działania potrzebny jest 

serwer Apache/nginx wraz z PHP.

Wymagania techniczne:

•  PHP–wersja7

•  MySQLServer–wersja>=5.5.X

•  cURL

•  Composer

•  PHPUnit–wersja4.8

•  Git

•  ApacheLUBNginx

•  PHPintl
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WWW FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM

Kontakt

Adam Mucha
+48 602 644 706

adam.mucha@frogriot.com
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