
Beheren

Huisstijl Werken in je eigen huisstijl. 

Structuur De structuur van je website zelf bepalen en wijzigen. 

Afbeeldingen en bestanden Eenvoudig afbeeldingen en bestanden beheren in de Windows mappenstructuur. 

Gebruikers Snel gebruikers en redacteuren toevoegen en aanpassen.

Groepen Verschillende gebruikersgroepen aanmaken.

Rechten Specifieke rechten toekennen per groep of zelfs per gebruiker.

Publiceren

Word import Geïmporteerde Word teksten kun je van overbodige opmaak ontdoen.

Pagina’s plaatsen Bij het maken en toevoegen van pagina’s zie je direct wat je doet. 

Pagina’s onzichtbaar maken Pagina’s onzichtbaar, niet-actief en/of niet-indexeerbaar maken. 

Rubrieken of niveaus maken Rubrieken en/of niveaus maken is simpel.

Realtime update Aanpassingen worden direct doorgevoerd. 

Technisch

Nieuwsberichten Nieuws met plaatsings-, verwijderdatum, RSS en afbeeldingen. 

Fotoalbums Uitgebreide fotoalbums met bijschrift en diashow mogelijkheden.

Krachtige zoekfunctie De hele site snel doorzoeken.

Referenties Geef een overzichtelijk beeld van cases en/of opdrachtgevers. 

Realtime sitemap Direct duidelijk overzicht van de hele site. 

Multifunctioneel formulier Maak zelf moeiteloos een contact-, aanvraag- of reactieformulier.

Extra modules

Webformulieren Geavanceerde formulieren maak je snel en eenvoudig.

Talen Russisch? Chinees? Je kunt verschillende extra talen kiezen. 

Catalogus Verschillende producteigenschappen tonen in een uitgebreide module.

Webshop Richt een complete webwinkel in met artikelen, producteigenschappen, 

(staffel)prijzen, prijsdifferentiatie, aanbiedingen en gerelateerde artikelen. 

Online betalen We kunnen verschillende betaalmethodes voor je mogelijk maken, waaronder iDeal en creditcard. 

Beveiligde webshop Als je wilt kunnen we een beveiligde webshop voor je inrichten.

Maatwerk Bijna alles is mogelijk. Geef aan wat je wilt en we zorgen ervoor dat het kan.

Kijk voor een overzicht van de complete functionaliteiten en voorbeeldwebsites op www.siteworks.nl

Zoekmachine Al onze webpagina’s zijn al geoptimaliseerd voor zoekmachines. Jij hoeft je dus alleen nog maar 
optimalisatie op de inhoud te richten. En zelfs daarbij kunnen we je adviseren, zodat je website 

gebruikersvriendelijk en goed vindbaar is.

Meten en analyseren Je Siteworks website werkt standaard naadloos samen met informatietools als Google Analytics 
met bijv. Google tools en Google Webmastertools. Als je wilt kunnen we daarnaast nog andere tools voor je inschakelen. 

Neem voor vragen contact op met:

www.siteworks.nl

0310-2 | SW



Zelf je website beheren
Siteworks maakt het eenvoudig, overzichtelijk en effectief

4 Gebruiksvriendelijk

4 Eenvoudige, herkenbare gebruikersinterface

4 Schaalbaar

4 Alle talen mogelijk

4 Onbeperkt aantal pagina’s

4 Geïntegreerde webshop

4 Zoekmachine geoptimaliseerd

4 Integratie Google webmastertools en Analytics



Zelf je website beheren

Met Siteworks is websitebeheer eenvoudig. 

Door de verschillende taakvensters kun je je concentreren op 
de inhoud zonder technische kennis en zonder beperkingen.

Of het nu gaat om het aanmaken van nieuwe pagina’s, 
aanpassen of beheren van de structuur, afbeeldingen 
toevoegen en plaatsen, meta-tags beheren of nieuws-
berichten aanmaken: met Siteworks heb je zelf de 
controle over de inhoud.

Natuurlijk ziet je website eruit zoals jij dat wilt: in Siteworks
wordt je site in je eigen huisstijl of ontwerp gerealiseerd, 
zonder beperkingen en toegesneden op jouw doelgroep. 
Zo ben je online optimaal en herkenbaar aanwezig!

Paginatitels en metatags worden automatisch gevuld,
maar zijn handmatig te optimaliseren.

Overzichtelijke opties, die je per pagina kunt instellen.

Je kunt nieuwsberichten automatisch plaatsen en ook
weer laten verwijderen.

Logische opmaak en eenvoudig beheer: je werkt intuïtief
en ziet direct wat je doet. Er zijn uitgebreide online 
instructies, video’s en voorbeelden. 



Zonder technische kennis, effectief en eenvoudig!

Als je wilt kun je nieuwsberichten 
ook publiceren als RSS.

Met een krachtige zoekmachine 
doorzoek je snel je hele website.

Flash movies kun je zelf plaatsen.

Eenvoudig video’s vertonen 
met de movieplayer.

Je kunt makkelijk diashows toevoegen. 

Eenvoudig: je hebt geen technische
achtergrond nodig.

Intuïtief: het werkt zo logisch, dat
je automatisch weet 
wat je moet doen.

Overzichtelijk: je werkt in aparte,
duidelijke vensters.

Effectief: het enige waar je over na
hoeft te denken, is wat
je wilt vertellen.

Kijk voor meer informatie op:

www.siteworks.nl

4 Alle functionaliteiten en mogelijkheden

4 Uitgebreide online help

4 Handleiding

4 Videos


