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1. РЕДАКТОР - СОФТУЕРЕН МОДУЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА 

ВЪВЕЖДАНЕ И ФОРМАТИРАНЕ НА РАЗЛИЧНА ПО ВИД И 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 

УЕБ СТРАНИЦИ. 

 

2. ИЗБОР НА РЕДАКТОР. 

ИЗБОРЪТ НИ ЗАВИСИ ОТ ТОВА КАКВИ СА НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 

И ЦЕЛИ, КОИТО ИМАМЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА САЙТА. 



MS FRONT PAGE  

Специална програма в пакета на MSOffice до версия 2002г. 

Тя е от типа „каквото виждаш, това получаваш”, т.е. в процеса на 

изграждане на страницата потребителят вижда резултата. 



MS EXPRESSION WEB  

Тя е част от напълно нов пакет на MS Оffice. 

Предлага отличен набор от оформени шаблони, множество таб полета 

и прозорци, работи с каскадни стилове и таблици, както и с HTML. 

Всеки, притежаващ live ID, може да си я изтегли безплатно от 

https://www.dreamspark.com/  



DREAMWEAVER  

 Продукт на Macromedia и можете да го изтеглите от сайта на 

фирмата macromedia.com .  

 Поддържа различни web стандарти. 

 Не наслагва прекалено много излишен код и в повечето случаи 

страниците, изработени с него са съвместими с всички браузъри. 

  Dreamweaver е от типа програми WYSIWYG т.е получавате това, 

което виждате. С тази програма можете да работите без да 

знаете нищо за HTML. 

http://www.macromedia.com/


WEBSITE X5  

 Има над 1000 готови шаблона, съвместима с всички браузъри. 

 Incomedia WebSite X5 предлага количка за Е-търговия,цифрови 
фотоалбуми или интерактивни презентации. 

 Голям брой възможности за графична обработка, поставяне на 
входна страница, настройки за многоезичност, създаване и 
управление на онлайн магазини с активирано плащане с кредитна 
карта.  



OFFICE LIVE SMALL BUSINESS  

 Платформа на MS  office, която беше активна до 30.04.2012г. 

 Изключително лесен интерфейс, множество инструменти за 

вграждане. 

  Всички сайтове, направени с тази безплатна платформа 

получиха безплатен хостинг с 500 MB място насървър на MS  



OFFICE 365  

 Нова  платена платформа от MS office, която измества и заменя 

small business.  

 Office 365 е услуга, състояща се от базирани уеб версии на 

първокласните бизнеспродукти на Microsoft.  

 За образованието, благодарение на проекта Live@edu тя е 

безплатна. 



WEB PAGE MAKER  

 Лесен и безплатен за използване инструмент за уеб-дизайн, който 

ви позволява да създадете професионални интернет-страници. 

  Интерфейсът предлага възможност за drag&drop на различни 

обекти (картинки, текстове и др.) и свободно позициониране върху 

работната площ. 

  Програмата включва няколко готови схеми, които можете да 

променяте по свой вкус. 

 



WORDPRESS 

 Wordpress е напълно безплатен. 

 Лесен за инсталация и използване, той може освен за блогове да 
се използва и за големи и сериозни сайтове. 

 Много стилен и спазва стриктно уеб стандартите. Преведен е на 
български. 

 Wordpress като цяло не натоварва много сървърите, на които е 
разположен. 

 Обучителният ни сайт e изграден  с тази платформа 

 

 


