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TROX yeni web sitesi şimdi yayında. Web uzmanları için yeni web sitesi geeksinimleri iki konu
üzerinde toplanabilir: "kullaıcı odaklı olma" ve "uyumlu dizayn" Web dizaynırları tarafından
kullanılan bu anahtar kelimeler gerçekten ne anlam ifade ediyor?    

KULLANICI-ODAKLI DİZAYN- HIZLI VE HEDEFE YÖNELİK

Şimdi çok daha basit. Kullanıcılarımız interaktif sistemimizin kalbindedir. Web sitesi programlama ve modern
görüntü dizaynlama teknik inovatif kabiliyetlerimizle beraber

Hedef kullanıcı grubumuz için mantıklı, şeffaf kullanım kılavuzu geliştirildi. Örneğim Kullanıcı faaliyet alanı
menüsünden çalışma alanını belirliyor - tasarımcı, mimar, mühendis gibi - Bu filtreleme kullanıcıyı mesleki
kategorisiyle ilgili bilgiye hızlıca ulaştırıyor. Spesifik bilgiyi aramak artık çok daha kolay ve çok daha uygun.
Bunu Google Arama teknolojisine entegre olma ve Product Finder bölümünde yeni filtreleme özelliğine
borçluyuz. 

Optimize edilmiş web sitesi operasyonu ve kullanım kılavuzu detaylı ürün bilgisine ulaştırırken bunu kolay hale
getirmiş demektir. 

 
UYUMLU DİZAYN VE MOBİL

Yeni programlama teknolojisi web sitesi tarayıcısına site içeriğinin adapte olabilmesidir. Mobil araçlar - akllı
telefonlar, tablelet- için, TROX web sitesine ulaşılabilirliği destekler

 
TROX YENİ WEB SİTESİNİN SİZİN İÇİN FAYDALARI

› Yeni yapı ve içeriklerin modern görselliği 

› Detaylı ürün bilgisi ve optimize edilmiş websitesi operasyonu

› Uzmanlık alanlarının hedef müşterilerimizin kullanımı için Kılavuz

› TROX web sayfalarına entegre edilmiş Google Arama teknolojisi

› Ürün aramada üstün filtreleme fonksiyonu

› Mobil araçlar (akıllı telefonlar, tabletler) için destek
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