Fasilitas-fasilitas:
Fasilitas-fasilitas (Berlaku untuk semua paket)
1. Design Spesial BUKAN template 1 design hanya untuk 1 klien (nantinya bisa diubah-ubah oleh
klien sendiri maupun melalui kami)
2. Domain .com / .net / .org / .co.id dll.
3. Full Flash CMS (Content Management System) untuk bisa ubah-ubah data/foto/design sendiri,
dan BUKAN GRATISAN. CMS kami memiliki unggulan yang luar biasa yaitu anda tidak perlu
mengerti teknik komputer untuk bisa edit/input/hapus data tetapi hanya semudah klik!
4. Hosting/kapasitas data/Halaman UNLIMITED artinya bisa masukkan data, foto, video sebanyakbanyaknya
5. Kapasitas Bandwith UNLIMITED artinya pengunjung web tidak terbatas, misalnya dibatasi 1GB
per bulan maka ketika bandwith sudah habis, website tidak dapatdiakses lagi. Bandwith dapat
habis bukan saja oleh pengunjung normal tetapi juga dapat disebabkan oleh pihak yang
tidak bertanggung jawab dengan mendownload sesuatu dari website anda sampai habis
jatah bandwithnya artinya ada kemungkinan website anda tidak dapat diakses lagi dalam
waktu 1hari.
6. Server dapat dipilih antara server local (IIX Data Centre Kuningan Jakarta) atau International
7. E-mail UNLIMITED (Maksimal 50 account) misal. info@domainanda.com Bandwith untuk Email UNLIMITED
8. Pengaktifan Website dapat dilakukan dalam 3 jam kerja atau sesuai perjanjian
9. Fitur Video Streaming seperti you tube tapi ini bukan you tube melainkan produk kami sendiri,
karena kami tidak pernah ambil/bajak software pihak lain.
10. Video kami mempunyai keunggulan yaitu layarnya bisa diadjust dan bisa diperbesar.
11. Fitur Hit Counter
12. Fitur Online Chatting by Yahoo Messenger
13. Fitur untuk mendeteksi pengunjung yang sedang ada saat itu dan bisa langsung ajak komunikasi
saat itu juga. (Minimal paket e-Commerce)
14. Fitur untuk melihat aktifitas pengunjung didalam website anda, misal nya halaman apa saja yang
dikunjungi dan berapa lama pengunjung berada di dalam halaman-halaman yang dikunjungi
secara rinci. (Minimal paket e-Commerce)
15. Fitur Full Flash Forum (jika diinginkan, ada penambahan biaya) (Minimal paket 2)
16. Fitur Banner (optional)
17. Fitur Slide Show

18. Fitur Background Music (Minimal paket 2)
19. Fitur Testimonial
20. Fitur Multiple Submenu
21. Fitur Multiple Content
22. Fitur Submenu berpassword (untuk content penting/pribadi bisa diberi password)
23. Fitur Shopping Cart (hanya pada Website e-Commerce)
24. Fitur Online Payment by Paypal (Minimal paket e-Commerce)
25.
26.
27.
28.

Fitur Newsletter
Fitur Member Login
Fitur Music List Player
Fitur Hide Content / Hide Menu misal jika pengunjung login menjadi member maka akan muncul
beberapa menu tambahan special untuk member.
29. Data Search Box (Minimal paket e-Commerce)
30. Contact Form (dapat mengirim informasi, pesan dan file/photo)
31. GRATIS Upgrade CMS setiap kali ada penambahan fitur-fitur baru dari kami, dan semua terjadi
secara otomatis (Minimal paket e-Commerce)
32. Anda juga dapat memesan fitur baru untuk keperluan anda dengan biaya murah
33. Free SEO (Search Engine Optimizer), dimana setiap website kami sudah optimized 80% terhadap
search engine, artinya memungkinkan website kami untuk muncul di halaman depan pada
pencarian melalui search engine. terbukti banyak klien kami berhasil menduduki ranking 1 di
search engine.
34. Plug in Google ads jika diinginkan
35. Setiap website kami sudah dilengkapi dengan 2 versi Flash dan HTML sehingga pengunjung yang
tidak mempunyai flash player pun tetap dapat mengakses website anda. (optional)
36. Bebas mengatur Font, ukuran, warna spacing, leading, indent dll. (seperti di word)
37. Training penggunaan Content Management System
38. Offline Website (Optional)
39. Backup Rutin untuk menghindari kemungkinan kehilangan data.

