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Már elérhető a TROX Austria megújult honlapja. 
Az új honlap létrehozásának szándékát a web-fejlesztők számára különösen ismerős két
szóban foglalhatnánk össze: "felhasználóbarát" és "alkalmazkodó dizájn" 
Mit is jelent ez a két kifejezés? 

FELHASZNÁLÓKÖZPONTÚ DIZÁJN – GYORS ÉS CÉLZOTT

Igen egyszerű: köszönhetően a web-programozás fejlődésének valamint a kornak megfelelő
weboldal tervezésnek a felhasználóink soha ilyen közel nem kerültek az interaktív rendszer
szívéhez mint most. 
Ez megnyilvánul a logikus, áttekinthető használatban, ami mindenekelőtt a célzott felhasználói
csoport igényeihez lett igazítva. 
Például a felhasználó a "Felhasználói-menü" segítségével kiválaszthatja mely területen
 tevékenykedik – úgymint gépész tervező, építész vagy kivitelező. 
Ennek a szűrőnek az alkalmazásával közvetlenül a meghatározott kategória számára érdekelt
információhoz jut hozzá. 
A specifikus információhoz is egyszerűen és kényelmesen juthat hozzá, köszönhetően az
integrált google keresési technológiának és a termékkereső új, inteligens szűrési moduljának. 
Optimalizált weblap működés és felhasználói vezérlés azt jelenti, hogy részletes
termékinformáció érhető el hosszas keresgélés nélkül. 

ALKALMAZKODÓ DIZÁJN – MOBILITÁS 

Az új programozási technológia lehetővé teszi, hogy a weboldal megjelenítése automatikusan
alkalmazkodik a böngésző ablakméretéhez. 
Mobil állomás támogatással a TROX információk elérhetők mobil készülékekről is,
okostelefonról, táblagépről.

MILYEN ELŐNNYEL JÁR AZ ÚJ TROX HONLAP HASZNÁLATA AZ ÖN
SZÁMÁRA

› Új struktúra és vizuális megjelenés egy modern felületen

› Részletes termékinformáció és optimalizált weboldal működés

› A "Felhasználó-menü" segítségével a cél felhasználói kört érintő információ gyorsan elérhető

› Google keresés technológia integrálva a TROX honlapba 

› Intelligens szűrési lehetőség a termék keresőben

› Mobil készülékek támogatása (okostelefonok, táblagépek)
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