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Simplicity in Managing
Website Content

Benfits
    ميزات

 

سهولة إدارة الصفحات

 سهولة التعديل على تصميم الصفحات من خالل واجهة سلهة وغير

معقدة

تحكم كامل بنشر المحتوى أو إخفاؤه

pages website managment

Ease of modification to the design of the pages 
through an easy and uncomplicated interface

Ease of modification to the design of the pages 
through an easy and uncomplicated interface
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•

•

•
•

•

 يصبح النشر ورفع الملفات وتحديث محتوى المواقع بشكل دوري
 بعيدا عن تعقيدات أنظمة إدارة المحتوى األخرى

Publishing, uploading files and updating the content of 
websites periodically becomes far from the complexities 
of other content management systems

Continuously update the content with ease
    استمرارية تحديث المحتوى بكل سهولة

 
A system that helps you manage the content of your website or blog 
through a control panel that allows and facilitates the addition and 
modification processes according to the workflow between the work 
team It also allows easy management of all pages

 نظام يساعدك على إدارة محتوى موقعك االلكتروني أو مودونتك عن طريق لوحة تحكم

 تتيح وتسهل عمليات التعديل اإلضافة وحسب سير العمل بين فريق العمل كما يتيح سهولة

إدراة الصفحات كافة



Complete control and

simple
control of the entire content

ســـــيــطرة تـامــة وتحـــكم

بــســـــــــيط
 على المحـــــــــتوى بأكـمله

سرعة الدعم والتعاون في الفريق الخاص بإدارة المحتوى 

طريقة سهلة وعملية بدون تعقيدات في إدارة المحتوى

تعدد اللغات في إدارة المحتوى ونشره بأكثر من لغة حسب قاعدة عمالئك 

Speed of support and collaboration in the content management team

An easy and practical way without complications in managing content

Malti language to managment your content according your adunce langauge
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www.Triosuite.comMeet our  team
قـــــابل فـــــريقنا Sales@triosuite.com

استمر في تحديث المحتوى واحصل على  نظام إدارة المحتوى
 keep update the Content and get CMS


