
EEN TOTAALOPLOSSING VOOR 
WEBSITE EN INTRAWEB
Is úw website veilig? Uw intraweb voldoende afgeschermd? Hoewel IT-beveiliging 
de aandacht heeft, staat men vaak niet stil bij de beveiliging van de online 
omgeving. Het Web Pack biedt een geïntegreerde oplossing om ook uw website en 
intraweb optimaal te beheren en beveiligen. Voor een vast bedrag per maand.

• Vaste instapprijs voor uw nieuwe website
• Gratis migratie van uw huidige website*
• SEO optimalisatie
• Intraweb 
• Gemakkelijk uit te breiden middels maatwerk
• Beheer en beveiliging

Met het Web Pack heeft u een responsive website die goed vindbaar is in Google. 
Uiteraard voor u gebouwd in uw eigen huisstijl en volledig geoptimaliseerd voor 
smartphones, tablets en desktop. Zo ziet uw site er professioneel uit én is deze goed 
vindbaar voor uw doelgroep. 

WEB 
PACK

NIEUWSGIERIG?
Informeer gerust naar 
het Web Pack voor uw 
organisatie.

* afhankelijk van uw huidige CMS



DE VOORDELEN VAN HET WEB PACK

OM HET ZO EENVOUDIG MOGELIJK VOOR U TE MAKEN, 
ZIJN ER DIVERSE MODULES ONTWIKKELD: 

EEN PROFESSIONELE ONLINE 
PRESENTATIE
Uiteraard is de kern van de zaak dat u zich professioneel 
presenteert. Ook online. Middels het Web Pack bent u 
verzekerd van een duurzame website, waar u eenvoudig 
zelf nieuwsberichten, nieuwe diensten, producten en 
specialismen kunt plaatsen. Een nieuwe collega? U kunt 
uw website eenvoudig zelf updaten. 

VEILIG INFORMATIE DELEN 
MIDDELS INTRAWEB
Het gebruik van intraweb is een eenvoudige en veilige 
manier om informatie met collega’s te delen. Binnen 
het Web Pack zijn diverse intraweb-oplossingen 
beschikbaar. 

EEN GEINTEGREERD BELEID VOOR 
DE BEVEILIGING VAN UW ONLINE 
DATA
Beveiliging van uw data gaat verder dan een losse 
oplossing. Het vergt een overkoepelende aanpak voor 
alle onderdelen waar data wordt ontwikkeld, verzameld, 
geraadpleegd of gedeeld. Het Web Pack biedt een 
totaaloplossing voor zowel uw website als uw intraweb 
en zorgt voor optimale beveiliging van uw online data 
voor een vast bedrag per maand.

VOLOP MOGELIJKHEDEN VOOR 
GROEI EN UITBREIDING
Het Web Pack houdt rekening met de snelle 
ontwikkelingen op online gebied. Door de modulaire 
opzet is uw website eenvoudig uit te breiden. Een 
agendafunctie op uw website? Artikelen publiceren via 
een blog? Het toevoegen van een module maakt dit snel 
en eenvoudig mogelijk.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ:
• Inclusief hosting en domeinnaam
•   Keuze uit diverse typen websites (community, 

corporate of intranet)
•  Keuze uit vele templates
• Eenvoudig vindbaar in zoekmachines
• Meerdere gebruikers in CMS mogelijk
• Meertalige site geen probleem
• Koppelingen met tal van externe systemen
• Eenvoudig nieuwsbrieven versturen
• Integratie met social media
• Integratie intraweb en website
• Telefonische helpdesk
•  Vaste begrootbare kosten per maand
• Regelmatige veiligheidsupdates
• Dagelijkse back-up

Web Pack 
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Amersfoort   Amsterdam   Eindhoven   Joure   Oosterhout   Rotterdam

STANDAARD MODULES 
WEBSITE

STANDAARD MODULES 
INTRAWEB

• Medewerkers

• Rechtsgebieden

• iDeal

• Nieuws

• Nieuwsbrieven

• Blogs

•  Prikbord

•  Kalender

•  Smoelenboek

•  Nieuws

•  Documenten

Uiteraard is ook maatwerk mogelijk. Neem vrijblijvend contact met ons op.


