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O que é o Jambo CMS®?
É um gerenciador de conteúdo online WYSIWYG. Através de uma interface na web todo o conteúdo do seu site
poderá ser alterado por qualquer pessoa cadastrada como um usuário. Dessa forma você pode criar equipes de
manutenção do site, mantendo o conteúdo sempre atualizado, ou pode fazer você mesmo esse gerenciamento sem
complicações.
Veja algumas telas do Jambo CMS:
Login

Gerenciador de N íveis de Conteúdo (m enus de navegação)

Gerenciador de Conteúdo das páginas

Gerenciador de Destaques da Hom e

O que o Jambo CMS® oferece?
• Gerenciador de Usuários com nível de permissão.
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Você pode inserir quantos administradores quiser e oferecer a cada um somente o acesso as ferramentas que
deseja. Dessa forma você pode ter apenas um colaborador dedicado a ferramentas específicas sem poder ver ou interferir
nos demais.

• Gerenciador de Categorias.

Você gerencia as próprias categorias do site. Essa flexibilidade amplia o potencial do site oferecendo ao usuário a
possibilidade de ampliar ou reduzir os itens acessíveis conforme sua demanda.

• Gerenciador de Destaques Home.

Você mesmo é quem define qual o conteúdo que vai aparecer na Home do site. Através do gerenciador de
destaques da home você escolhe a posição e gerencia o conteúdo através do administrador online. Uma página inicial
sempre nova, com novos itens é fundamental para um bom desempenho de seu web site.

• Gerenciador de Conteúdo.

Ter a possibilidade de inserir o próprio conteúdo é ter liberdade para criar e ampliar as possibilidades do site. Com o
Jambo CMS® você tem a capacidade de inserir conteúdo da forma de deseja, formatando-o das mais variadas formas,
ampliando os limites da sua criatividade. Através do CKEditor o mais poderoso editor de HTML On Line, você fará páginas
variadas e personalizadas conforme sua criatividade mandar.

• Gerenciador de Estilo de Conteúdo

Para cada categoria gerada no Jambo CMS® você pode escolher de que forma seu conteúdo será visto e acessado.
Você deve escolher no momento que estiver gerenciando categorias qual estilo vai usar, podendo também, alterá-los mais
tarde, se desejar. Em todas as opções você poderá inserir textos, fotos, vídeos, animações flash etc...
São três opções – Tipo Texto / Tipo Lista / Tipo Blog. Veja abaixo alguns exemplo!

Conteúdo Tipo TEXTO: o conteúdo aparece como um texto corrido.
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texto ilustrativo apenas como exemplo.

Conteúdo Tipo LISTA: aparecerá primeiramente uma lista dos títulos dos conteúdos gerados que ficarão em
forma de links. Ao clicar sobre um link o usuário é levado ao conteúdo em questão.

lista dos artigos inseridos. texto ilustrativo como exemplo.

artigo selecionado. texto ilustrativo como exemplo.

Conteúdo Tipo BLOG: o “post” mais recente fica apresentado para leitura imediata e os antigos em uma lista em
forma de links. Ao clicar em algum post antigo o usuário é levado ao conteúdo e aos comentários em questão.
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Nesse estilo os conteúdos ficam passíveis de comentários, os quais serão gerenciados pelo administrador do site.

lista dos artigos inseridos com opção para comentário (blog).
texto ilustrativo como exemplo.

artigo selecionado com opção de comentário. texto
ilustrativo como exemplo.

OBS.: Ao Jambo CMS já estão agregadas as ferramentas de:
•
•
•
•
•
•

Controle de Menus
Galeria de Fotos
Galeria de Vídeos
Controle de Destaques Home
Controle de conteúdo de Cabeçalho e Rodapé do site
Ferramenta SlideShow (banners rotativos)
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