MAAK EEN SLAG ONLINE
Als ondernemer of onderneming wilt u een goede website. Die vormt een
steeds belangrijker wordend visitekaartje! Hebt u ook het gevoel dat uw
website beter, mooier en gemakkelijker kan?
Als een onderneming goed voor de dag komt op het web vormt dit voor hem momenteel
bepaald geen overbodige luxe. Vaak geeft je website potentiële klanten een eerste indruk van je
bedrijf.
Toch hebben veel bedrijven hun digitale visitekaartje (de website) niet goed op orde. Of... ze
hebben nog helemaal geen website. Andere bedrijven denken dat ze een goede website
hebben, terwijl dit in de praktijk fors blijkt tegen te vallen.
Talloze ondernemers denken bijvoorbeeld met het eenmalig neerzetten van een website klaar
te zijn. Die websites verouderen razendsnel, waarbij ze hun effectiviteit nagenoeg geheel
verliezen. Hiernaast zijn ze vaak kwetsbaar voor hackaanvallen en virussen.
Natuurlijk begrijpen we het als u nu hoofdpijn voelt opkomen. Het lijkt allemaal zo ingewikkeld.
Toch? Inderdaad: lijkt. Hier hebben we wat op gevonden: de Werkende Website.
Sla nu een virtuele slag met de Werkende Website!

WAT IS DE WERKENDE WEBSITE?
In het maken van de Werkende Website voor jouw onderneming zijn wij experts. Onze
uitgangspunten zijn heel eenvoudig. Als je door ons je website laat maken, kun je er zeker van
zijn dat:
- je gemakkelijk zelf je website kunt aanpassen;
- je hierdoor jouw website goed up-to-date kunt houden – die daardoor ook
hoger in zoekmachines scoort;
- je website veilig is;
- je website altijd bereikbaar is en gratis wordt gehost;
- als je bedrijf groeit, je website kan meegroeien.

WAT DOEN WIJ ANDERS?
Achter de Werkende Website zit een zeer gebruiksvriendelijke CMS = (Content
ManagementSysteem. Het beheersysteem van je website om teksten, afbeeldingen en
producten zelf te kunnen aanmaken en wijzigen, in een beveiligde omgeving).
Het CMS dat wij gebruiken is uniek en werkt tot in de puntjes doeltreffend, terwijl je het heel
eenvoudig zelf kunt beheren. Het systeem werkt je website automatisch bij, waardoor de
techniek nooit veroudert.
Zonder dit systeem loopt een website binnen twee jaar hopeloos achter, en heeft ze al weer
aanpassingen nodig om alles goed te laten werken.
Deze aanpassingen kosten nog altijd veel geld – behalve bij de Werkende Website. Daar wordt
dit gratis en automatisch geregeld. Klinkt goed, toch?
Over het CMS voert één bedrijf het beheer. Hier zitten mensen die zich dag en nacht met
internetzaken bezighouden, waardoor jij je op jouw vakgebied kunt focussen.
Laat je ontzorgen door een gebruiksvriendelijke, technisch unieke en veilige website van de
Werkende Website.

WAT KAN IK ALLEMAAL MET HET SYSTEEM ACHTER DE WERKENDE WEBSITE?
De basis van de CMS - Echt iedereen kan de Werkende Website via een uniek, eenvoudig
beheersysteem beheren. Zelf foto’s veranderen en toevoegen of bijvoorbeeld teksten wijzigen
kan in luttele ogenblikken;
Formulieren - Op een overzichtelijke manier reacties van je website bezoekers krijgen;

Documenten - Documenten naar de website verplaatsen en deze kunnen opslaan en delen;
Nieuws met RSS - Op een eenvoudige manier naar een nieuwsbron verwijzen, en zonder
verder beheer je website van actuele informatie voorzien;
Socialemedia-integratie - Sociale media worden steeds belangrijker om met
(potentiële) klanten in contact te komen. In jouw CMS zitten sociale media geïntegreerd.
Bezoekers van je website kunnen die zien en ernaar doorklikken.Ook Twitterberichten kun je
automatisch op je website laten verschijnen;
Media - Je presenteert met video’s (vanaf YouTube) en afbeeldingen doeltreffend wat jou
bedrijf in huis heeft;
….. Nog veel meer!

HOE WERKEN WIJ EN WAT KOST HET?
1. TEMPLATES
Nadat jij de keuze voor de gebruiksvriendelijke CMS van de Werkende Website hebt gemaakt,
gaan we een template ontwikkelen. Een template vormt de ondergrond (basis) van je nieuwe
website die wij samen met jou gaan ontwerpen. Door onze jarenlange ervaring kunnen we dit
proces snel en effectief doen.
Uiteindelijk zullen we twee templates ontwikkelen: de template voor je nieuwe website en een
mobiele template, een versie voor bezoek via mobiele telefoons.
2. WEBSITE INVULLEN
Als de templates naar wens zijn ontwikkeld vullen onze communicatiespecialisten haar in.
Hiervoor gebruiken zij door jou aangeleverde bijpassende teksten; afbeeldingen en andere
besproken zaken. Zodoende kan de website snel en professioneel online.
3. PRIJS
Wat kost een Werkende Website en wat heb ik daarvoor.
€ 2.499,- [COMPLETE CMS-WEBSITE + MOBIELE WEBSITE]
- complete website naar eigen ontwerp;
- pagina’s met eigen indeling, opmaak en/of functionaliteit;
- menu in verschillende vormen;
- verschillende type slideshows;
- nieuws/blog inclusief archief;
- losse websiteversie voor mobiel;
- cursus werken met het gebruiksvriendelijke CMS;
- door onze professionals ingevulde website;
- veilige en gratis hosting;
- gratis gebruik van de CMS;
- Binnen vier weken online
APPS
Daarnaast kun je de website in de toekomst met diverse apps uitbreiden. Hierdoor kan de
website zonodig met de onderneming meegroeien.
Deze extra functionaliteiten zijn geen grote investeringen: je betaalt een klein bedrag per
maand. Deze zogenoemde apps zijn op ieder gewenst moment toe te voegen en/of uit te
schakelen.
- Meertaligheid
- Support
- Multi-site
CMS)

€ 10,- p/m (alle Europese talen inbegrepen)
€ 15,- p/m (onbeperkt bellen/e-mailen voor hulp)
vanaf € 20,- p/m (meerdere websites met dezelfde template vanuit een

ONZE WERKWIJZE
1. INVENTARISATIE
Na het eerste contact komt onze adviseur bij je op bezoek en neemt alles met je door.

2. OVERZICHT
Op basis van dit gesprek maken we een kort overzicht van wat we hebben besproken.
3. OPDRACHT
Na akkoord ontvang je van ons een opdrachtbevestiging.
4. PLANNING
Vervolgens dragen we het traject aan een van onze communicatiespecialisten over. Die komt bij
jou langs, voor een juiste vertaling van de wensen en eisen. Deze communicatiespecialist staat
vanaf dat moment als aanspreekpunt voor je klaar.
5. ONTWERP
Eerst ontvang je de ontwerpen ter goedkeuring. Ze betreffen een ontwerp voor je website en
een voor je mobiele website. Correctierondes zijn uiteraard mogelijk en bij de prijs inbegrepen.
6. PROGRAMMERING
Na goedkeuring van de ontwerpen gaan onze specialisten ze technisch programmeren.
7. VULLEN
Nadat we de ontwerpen technisch geprogrammeerd hebben vullen we de sites met tekst,
afbeeldingen en andere materiaal naar wens. Geef voor een vlotte afhandeling de wensen en
het materiaal snel aan onze communicatiespecialist door.
8. ONLINE
De website staat gevuld en is getest, en kan na betaling dus online! In een kort document lopen
we de gemaakte afspraken langs. Ook staan hier alle technische gegevens vermeld, zoals het
wachtwoord van de ‘achterkant’ van de website (CMS).

DE WERKENDE WEBSITE IN BEELD
De basis van de Werkende Website bestaat uit een veilige hosting omgeving en het CMS die
beiden gratis zijn. (Een host is een veilige plaats waar de website staat.)
Binnen het CMS beheer je de inhoud van jouw website, zoals tekst en afbeeldingen.
Het template zorgt ervoor dat jouw website vorm krijgt en op jouw wensen is afgestemd.
Voeg nu of later eventueel extra functionaliteit (apps) toe.
Wij plaatsen tekst, video’s en afbeeldingen op jouw website. (Dit noemen we gezamenlijk
content).

Optimaliseer jouw website voor een betere vindbaarheid in zoekmachines (in Google door
Tribal).
Zo sta je betaalbaar en goed online!
Vragen? Wij helpen je graag.

ONTDEK MEER OP DEWERKENDEWEBSITE.NL
Drie voorbeelden van websites met dezelfde grootte.
Formaat plus (laat open en nog twee mooie)

