IN 8 STAPPEN EEN
BASISWEBSITE ONLINE!

Allround-ICT
Persoonlijke aandacht
Flexibel

Bij HD Services

1
3
5
7

Persoonlijk gesprek
In een persoonlijk gesprek worden de
wensen en eisen besproken. Er wordt
gekeken naar de eventuele huidige website, het logo etc.
Tip: Doe voor het gesprek alvast vooronderzoek. Wat voor
websites vindt u mooi? Welke opties zijn er allemaal?
Wat wilt u op uw website?

Offerte
Na het persoonlijke gesprek maakt
HD Services een offerte. U ontvangt
de offerte digitaal.

Ontvangst designvoorstel
Naar aanleiding van het persoonlijke
gesprek, uw evt. logo of huidige website,
ontvangt u het designvoorstel voor uw
website.

Re-design
Naar aanleiding van uw feedback passen wij
het design aan, tot een definitief ontwerp.

Aanleveren van tekst, kopjes en beeldmateriaal door klant
Zodra HD Services per pagina heeft ontvangen welke
teksten en afbeeldingen er op de pagina’s komen,
start HD Services met de bouw van de website.
Het bouwen start op een afgeschermde
proefwebsite. HD Services kan u evt. hierbij
ondersteunen.

Bouw website
HD Services start met de bouw van uw
website op een afgeschermde proef
website. Wij verzorgen de eerste vulling
van de website naar aanleiding van
uw aangeleverde materiaal.

De laatste test
HD Services test uw website uitgebreid.
De klant wordt geïnformeerd en heeft de
gelegenheid om alles na te kijken en evt. kleine
wijzigingen door te geven. Als dit akkoord is, gaan
we over naar de laatste stap.

Website online!
De oplevering vindt plaats: uw website wordt
online gezet. U ontvangt van ons de gegevens om
in te loggen in het ‘HD Services-Joomla CMS’ waar u
gemakkelijk uw website kunt onderhouden. Daarnaast
ontvangt u inloggegevens voor Google Analytics om
uw bezoekersaantallen etc. te kunnen bekijken.
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Hoelang duurt het proces?

Uniek bij HD Services

• Het gehele traject kan in 30 dagen plaats vinden. Dit hangt
voornamelijk af van uw bijdrage: reactie op het design en aan
levering van de kopjes, teksten en afbeeldingen.

• HD Services heeft op basis van het Joomla CMS een eigen
‘gebruikersaccount’ gemaakt. Vele bedrijven geven aan dat
Joomla gebruikersvriendelijk is en zo te gebruiken is. Uit ervaring
is gebleken dat dit niet zo is. Om wel gebruik te maken van de
voordelen van het Joomla CMS, hebben wij een eigen systeem
gebouwd. Een systeem waar u écht makkelijk uw website kunt
onderhouden.

• Onze kostenstructuur is duidelijk en overzichtelijk door de
tijdsindicatie die bij diverse onderdelen wordt gegeven. Wij
houden een marge van 25% aan, mocht deze tijdsinvestering
overschreden worden, vindt er overleg plaats met de klant.
Zodat er geen verrassingen achteraf zijn.

• HD Services begeleidt u persoonlijk en met aandacht
bij het proces.
• HD Services is een all-round ICT bedrijf en kan dus op
alle ICT gebieden met u meedenken!

