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На сьогоднішній день створення сайтів за допомогою CMS (система керування вмістом) так
званих «движків» не новина, усі сучасні сайти в Інтернет-мережі користуються таким методом при
створенні свого Інтернет ресурсу. Тема вибору CMS дуже актуальна у нас час, адже з цим вибором
стикаються усі, кому потрібно створити свій власний Інтернет ресурс, тут і постає питання: яку ж
CMS обрати. Навіть якщо звернутись до спеціалістів у цій галузі, а не створювати сайт самому, вам
запропонують один із варіантів у залежності від ваших вимог. З дуже великою вірогідністю як
варіант вам запропонують сайт на CMS DataLife Engine і не дивно, так як саме ця CMS входить у
п’ятірку найпопулярніших систем керування вмістом серед країн СНГ та інших зарубіжних країн
світу.
Інтернет технології стрімко розвиваються, щоб зробити як саме користування, так і створення
Інтернет ресурсів якнайшвидшим та найкомфортнішим способом. Для такої мети і створені CMS,
вони постійно оновлюються, стаючи ще більш зручними і значно економлять час та ресурси на
розробку Інтернет ресурсу.
Детальніше про DLE і в чому переваги саме цієї CMS. DataLife Engine це багатокористувацький
новинний движок, призначений для організації власних блогів і ЗМІ в мережі Інтернет та ресурсів
будь-якої іншої тематики. Завдяки потужній системі публікацій, налаштування і редагування новин,
движок знаходиться на крок попереду від своїх найближчих конкурентів. А завдяки точній і
продуманій структурі ядра, що зводить до мінімуму вимоги до ресурсів сервера, движок здатний з
легкістю працювати з високовідвідуваними проектами, не створюючи при цьому будь-яких
особливих навантажень на сервер. Гнучкість і легкість у налаштуванні і інтеграції власного дизайну
дозволить вам розвернути власні сайти в найбільш стислі терміни, без будь-яких додаткових
матеріальних витрат. Використання новітньої технології AJAX скоротить як трафік вашого сервера,
так і трафік ваших відвідувачів, не кажучи вже про зручність використання даної технології на сайті.
Завдяки підвищеній увазі до безпеки скрипта, до зручності роботи з ним, а також динамічному
розвитку, на користь використання DataLife Engine вже висловилися більше 70 000 порталів, що
успішно використовують його в роботі. Движок оптимізований під пошукові системи, що приведе на
ваш сайт додаткових клієнтів.
Явні переваги DataLife Engine:

створення сайтів на будь-яку тематику без спецільних знань у сфері створення сайтів;

різноманітні модифікації та шаблони, які дозволять створити справді унікальний та
оригінальний ресурс;

простота у встановленні та налаштуванні, вся необхідна інформація у відкритому доступі;

комфортна робота з будь-якою інформацією на сайті;

швидкість роботи «движка» та мала навантаженість на систему;

встроєна система захисту.
Отже, CMS стрімко розвиваються і слугують для економії часу та ресурсів при створенні
якісного Інтернет ресурсу. А DataLife Engine один з найкращих CMS систем, який пропонує всі
необхідні можливості для досягнення цієї мети.
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