
Rehti CMS –järjestelmä tekee verkkosivusi 
hallinnoinnista mutkatonta
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Omat verkkosivut juuri sinun 
tarpeisiisi

Haluatko verkkosivut, jonka sisältöä on näppärä 
ja nopea päivittää? Haluatko pitää verkkosivusi 
sisällöt ajan hermolla ilman turhaa säätöä?

Rehti CMS on kotimainen, monipuolinen, helppokäyttöinen ja 
hakukoneystävällinen julkaisujärjestelmä, jolla verkkosivujen 
päivitys ja ylläpito onnistuvat missä ja milloin tahansa. Julkai-
sujärjestelmän käyttö ei vaadi minkäänlaisia ohjelmointitaitoja, 
sillä järjestelmä huolehtii kaiken puolestasi. Sinä tarvitset vain 
nettiyhteyden ja -selaimen!



Kun sisällönhallinnalla on väliä
Julkaisujärjestelmän erilaisilla sivumalleilla luot 
vaihtelevaa ja mielenkiintoista sisältöä. Voit myös 
seurata tekemiäsi muutoksia reaaliaikaisesti. 

Järjestelmän avulla on mutkatonta tehdä hakukoneoptimointia 
ja näin varmistaa verkkosivujen näkyvyys eri hakukoneissa, 
esimerkiksi Googlessa.

Julkaisujärjestelmämme soveltuu niin pienille verkkosivuille 
kuin suurille portaaleille. Rehti CMS on myös ehdottoman 
tietoturvallinen ja kaikki työpöydältämme lähtevät sivut käyvät 
läpi tiukan tietoturvatarkastuksen ennen julkaisua.

#rehticms #verkkosivut #julkaisujärjestelmä #kotimainen
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Rehti CMS-julkaisujärjestelmä 
sovitetaan aina verkkosivuillesi 
sopivaksi ja tarvittaessa kehitämme 

järjestelmää toiveittesi mukaan.
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Ominaisuudet
Rehti CMS on selkeä ja joustava julkaisu-
järjestelmä, joka sisältää laajasti erilaisia 
ominaisuuksia. Huolellisesti rakennettu ja 

responsiivinen
Tutkitusti nopea, selkeä ja toimiva 
rakenne takaavat loistavan käyttö-
kokemuksen kaikilla päätelaitteilla.

Helppokäyttöinen hallinta
Helppokäyttöinen sisällönhallinta 

tekee sivuston ylläpidon 
mutkattomaksi.

Tietoturva huipussaan
Järjestelmän suljettu lähdekoodi on 

vahvasti tietoturva-auditoitu.

Erinomainen 
hakukonenäkyvyys

Tarkka hakukoneoptimointi varmistaa 
erinomaisen näkyvyyden  

hakukoneissa.
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Muut ominaisuudet
Jotain enemmän? Verkkosivuille on 
saatavilla myös erilaisia lisäosia ja 
toiminnallisuuksia.

Responsiivinen hallinta
------------
Responsiivinen hallinta tekee sivus-
ton päivityksestä helppoa myös 
mobiili- ja tablet-laitteella.

Uutiset, artikkelit ja blogi
------------
Lisää sisältöä asiakkaille. Mahdolli-
suus kertoa ajankohtaisista asioista 
tai pitää vaikka blogia.

Personoitavissa
------------
Verkkosivujen ulkoasu ja toiminna-
lisuudet on mahdollista personoida 
oman maun mukaan.

Parannettu Google-näkyvyys
------------
Huolella suunnitellut tekstisisällöt 
ja sivun tekniset viilaukset lisäävät 
Google-näkyvyyttä entisestään.

Helppo somejako
------------
Ominaisuuksiin kuuluu myös integ-
roitu helppo sosiaalisen median 
jakomahdollisuus.

Muokattavat käyttäjätasot
------------
Sivuston eri hallinnoijille on mahdol-
lista määrittää useampia eritasoisia 
käyttäjätunnuksia.
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TUTUSTU  
TOTEUTUKSEEN

Näytä sivusto selaimessa

https://www.nakokentta.fi/


Kiitos!
Puh. 03 2611 500   I   tremedia@tremedia.fi
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