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RedEx
För professionella webbplatser
En framgångsrik webbplats attraherar och informerar. Lockar till dialog 
och handling. Utnyttja internets möjligheter och skapa en levande webb-
plats med RedEx – vårt mest populära CGI-program.

CGI skapar dynamik i realtid

RedEx är ett mycket konfigurativt CGI-program som kan installeras på en 
befintlig webbplats eller integreras från start. CGI (Common Gateway Interface) 
är en standard som gör det möjligt för webbläsare att kommunicera med 
externa script. Information till och från webbsidan överförs och bearbetas av 
CGI-manuset vilket medför att en vanlig statisk HTML-sida med hjälp av CGI kan 
generera dynamisk information i realtid.

RedEx – flexibel kapacitet 

RedEx har ett mycket brett användningsområde och modifieras helt efter de 
specifika behov och önskemål som kunden vill uppnå. De största fördelarna ligger 
i alla de olika professionella formulär som skapas med hjälp av programmet. 
Exempel på RedEx funktioner är; order- och kontaktformulär, intresseanmäl-
ningar, tävlingsformulär, jobbansökningar, gästböcker, rekommendera en vän 
och besöksräknare. 
RedEx kan användas för att formge enkla enskilda formulär eller generera och 
kontrollera flersidiga formulär med kapacitet att hantera komplexa order och 
shoppinglösningar.

Personlig och professionell helhet

Ett RedEx formulär kan bland annat generera tack och felsida, automatiska 
e-postbekräftelser och innehålla väsentlig information om exempelvis vilken 
ip-adress, val av dator och browser besökaren använder.
Helheten ger ett personligt och professionellt intryck av en dynamisk och levande 
webbplats som lockar till dialog och handling. Samtidigt effektiviseras och 
underlättas det administrativa arbetet genom att programmet bearbetar stora 
mängder information på egen hand.
RedEx är skrivet i Perl och installeras på UNIX och Windows NT webbservers. Den 
senaste versionen innehåller ett flertal nyheter och förbättringar, bland dessa 
fullt databasstöd.

Prisvärt för alla företag

Den prisvärda initialkostnaden, enkla administrationen och det breda använd-
ningsområdet gör RedEx perfekt för både små och stora företag. Teckna 
användarlicens eller friköp programmet med tillhörande support.
 
För en personlig presentation av RedEx där vi i detalj kan presentera de funktioner 
och fördelar som finns för just ditt företag, är du välkommen att kontakta oss.

RedEx

Formulärfunktioner:

•  Bekräfta formfält

•  Verifiera obligatoriska fält

•  Skriva och spara information från ett   

 formulär till ett textdokument

•  Skriva och spara krypterad information

 i ett formulär till ett textdokument

•  Tidsbegränsade formulär (vid jobb-   

 ansökningar, tävlingar etc.)

•  Automatisk kontroll av formulärfält

 (exv validering av e-post, kreditkorts-

 nummer och telefon/postnummer)

•  Skapa HTML mallar och textmallar

E-postfunktioner:

•  Skicka e-post som text och/eller HTML

•  E-posta innehåll i ett formulär till en

 eller flera olika epostadresser

•  Automatiskt skicka e-post med

 bifogade filer

•  Skicka skräddarsydda e-post till flera

 e-postlistor

•  PGP-kryptering av e-post (kräver att

 PGP 2,5 eller GNUPG är installerat)

Övriga funktioner:

•  Ge åtkomst för CGI variabler via

 malldokument

•  Applicera och visa cookies

•  Generera unika referensnummer för

 varje besökare

•  Automatiskt skapa PDF av HTML-sidor

•  Hanterar uppladdning av filer (bilder, 

 CV etc) och skickar dem som bifogade

 MIME filer

•  Läser in och visar alla slags MIME

 filtyper i browsern (exv XML)

•  Läser, skriver och sparar till/från

 SQL databas


