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На живо сега: новата уеб страница от TROX Austria. 
Намеренията за новия уеб сайт могат да се обобщят в две условия, познати на уеб
експерти: "потребителски ориентиран" и "реагиращ дизайн". Какво наистина означават
тези ключови думи, използвани от уеб дизайнери? 

ПОТРЕБИТЕЛСКО-ОРИЕНТИРАН ДИЗАЙН - БЪРЗ И ЦЕЛЕНАСОЧЕН

Съвсем просто, повече от всякога, нашите потребители са в основата на нашите
интерактивни системи, благодарение на иновативните технически възможности в
уебсайт програмирането и към съвременния екранен дизайн с подобрено оформление. 
Това се изразява в логично, прозрачно ръководство на потребителя, което е
ориентирано преди всичко, към целевата група потребители. 
Например потребителят може да избере неговата сфера на дейност - като проектант,
архитект или монтажен инженер - от опцията в менюто "Експертни области". 
Този филтър бързо го води до информацията, която е била съставена конкретно за
хората в неговата професионална категория. 
Търсенето на специфична информация е по просто и по удобно, дължащо се на
интегрираната технология Google Search, а също така на новата интелигентна
филтрираща функция в продуктовата търсачка например. 
Оптимизиране работата на указания за потребителя означава също така че е
възможно да се осигури много подробна информация за продукта, като при все това го
прави лесно да се намери. 

РЕАГИРАЩ ДИЗАЙН - МОБИЛЕН I

Новата технология на програмиране означава че съдържанието на уебсайта
автоматично се адаптира към размера на прозореца на брaузъра. 
Поддръжка за мобилни терминални устройства като смартфони или таблети, прави
информацията за TROX мобилна, а следователно достъпна и на обекта.

ПОЛЗИ ОТ НОВИЯ УЕБСАЙТ НА TROX ЗА ВАС

Нова структура и външен вид на съдържанието със съвременно оформление
Подробна информация за продукта и оптимизирана работа на уебсайта
Насоки за нашите целеви клиенти чрез използването на експертни области
Интегрирана технология Google Search в уебстраниците на TROX
Интелигентна филтрираща функция в продуктовата търсачка
Поддръжка за мобилни терминални устройства (смартфони, таблети
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