Telenet Business SOHO IT Services

Telenet Business Online Essentials
www.online-essentials.be

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
Belgium

Telenet BV/SRL, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen - VAT BE 0473.416.418

Page 1

Telenet Business SOHO IT Services

Inhoud
Online Essentials Do It Yourself .................................................................................................................................................................................. 3
Online Essentials webbuilder ........................................................................................................................................................................ 3
Do It Yourself Opties ..................................................................................................................................................................................... 5

Telenet BV/SRL, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen - VAT BE 0473.416.418

Page 2

Telenet Business SOHO IT Services

Online Essentials Do It Yourself
Online Essentials werd speciaal ontwikkeld voor kleine en middelgrote ondernemers.
We bieden met Online Essentials een goed basisaanbod voor uw online aanwezigheid zonder meer. Vanuit dit basisaanbod hebben we interessante
uitbreidingen om u te helpen een hogere conversie uit uw website te halen.
Online Essentials biedt hoge kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs zonder verrassingen.
Met onze Do It Yourself-formule gaat u aan de slag met onze intuïtieve webbuilder en bouwt u uw website helemaal zelf.

Online Essentials webbuilder
Krachtig website hosting platform
Technologieplatform wereldwijd gebruikt door meer dan 13 miljoen gebruikers
Back-ups website en versiebeheer voor iedere website
Afbeeldingen via een globaal Content Delivery Network (CDN)
Meerdere pagina's per website
Bandbreedte en opslagruimte inbegrepen voor redelijk gebruik
Responsive (RESS / Dynamic Serving)
Krachtige website design opties wij doen het voor u*, u bent vrij om het te gebruiken:
Drag-and-drop website-editor
Algemene bewerking of bewerking per apparaat (specifieke bewerking van de website voor gsm, tablet en desktop)
Moderne, mobielvriendelijke templates
Specifieke templates voor landingspagina
Verschillende lay-outs voor kopteksten voor sidebar en uitbreidbare navigatie op desktop, tablet en gsm
Gelokaliseerde templates in alle ondersteunde talen
Mogelijkheid om templates op maat te creëren
Rubrieken (vooraf ontworpen rijen van volledig personaliseerbare content om snel websites samen te stellen) en categorieën per rubriek om uw
rubrieken te beheren
Creatie en display gepersonaliseerde pop-ups
Kleurenkiezer (inclusief kleurverloop)
Achtergrondafbeeldingen en achtergrondkleuren
Achtergrondvideo
Flexibele website navigatie
Meer dan 90 lettertypes (via Google Fonts)
Favicon branding
Strak UI design
Responsive design met dynamic serving (RESS) gebaseerd op framework fundering
Anker links
Mogelijkheden voor volledige website duplicatie bij activatie extra website abonnement
Mogelijkheden voor individuele pagina (binnen een website) duplicatie
Preview link (in staging) met wit label op verschillende apparaten die gemakkelijk gedeeld kan worden met de klanten
Opstellen algemene stijlen of stijlen voor afzonderlijke onderdelen
Toegang broncodes bewerken (HMTL en CSS) algemeen, pagina per pagina of apparaat per apparaat
Mogelijkheid om subnavigatie te creëren tot op 3 subniveaus
Mogelijkheid om een niet-aanklikbaar menu-item te creëren (Navigatie Folder)
Pagina’s verbergen / pagina’s verbergen per apparaat
Navigatie verbergen / navigatie verbergen per apparaat
Menu design op maat voor complete navigatie, inclusief lay-outs navigatie, geselecteerde pagina’s met hover-effecten, subnavigatie designs,
gesplitste navigatie en verdelers tussen verschillende navigatie-onderdelen
Vaste en kleinere kopteksten
Knippen om onderdelen aan te passen
Copy / paste onderdelen op pagina’s
Waarschuwing wanneer meer dan één gebruiker tegelijkertijd dezelfde website bewerkt
Bescherm pagina’s met een paswoord
Cookies notificaties
Toevoeging animaties voor alle widgets
Klavier shortcuts
Selectie taalkeuze
404-pagina op maat gemaakt
Progressieve Web Apps (PWA)
(*) Afhankelijk van het door u gekozen formule
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Mobiele bewerking
Uw websites mobiel bewerken
Dashboard op mobiel: toegang tot uw websites en instellingen voor bewerking
Informatie op website bewerken
Widget afbeeldingen bewerken
Widgets meerdere afbeeldingen bewerken
Click-to-call bewerken / Click-for-mail
Keuze mobiele afbeeldingen
Keuze mobiele link
Herpubliceer websites of haal websites offline
Mobiele statistieken
Widgets
Click-to-call
Restaurant menu
Kaarten
Multi-locatie
Kortingsbonnen
Contactformulier is geïntegreerd met:
Webhooks
Google Sheets
Upload bestanden
Conversie Tracking
MailChimp
Constant Contact
Openingsuren
Click-for-mail
HTML op maat
RSS feed
Knoppen (links)
Lijst
Facebook like knop
Facebook commentaren
Slider afbeeldingen
Upload bestanden (PDF, DOCX, enz.)
Sociale network iconen
Twitter feed
YouTube video
Social sharing
Divider
Spacer
Paragraaf (tekst)
Grote en kleine titel (H1, H3)
2, 3, 4 kolom rijen
Navigatie links
Chrome push notificaties
Disqus reacties
Yelp Reviews
Afbeeldingen widget
Fotogalerij
PayPal knop
Multi-locatie
Accordeon
Facebook Feed
WhatsApp
Copyright
Tabs
Blog
Template design algemene post
Drag-and-drop posts-editor (ondersteuning teksten, afbeeldingen, HTML op maat en videocontent)
Posts beheren (Creatie, update, verwijderen, posts dupliceren)
Preview posts
Blog zoeken
Back-up en herstellen (alle blogposts)
Widget post feed / samenvattingen
Meta data blog en posts, inclusief titel, tags, auteur en thumbnail
Meerdere auteurs voor posts
Media-extensies voor RSS feeds (MRSS)
Automatisch geïntegreerde posts in sitemap.xml
Onmiddellijke toegang tot blogs vanuit Dashboard (omleiding website-editor)
Controle toegang tot blogs door middel van Toestemmingen Gebruikers
Statistieken van posts getraceerd in analytics
Blogposts importeren vanuit RSS feed (blogposts importeren vanuit WordPress, Blogger, enz.)
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Triggers
Tijd bezoeker
Locatie bezoeker
Type apparaat bezoeker
Aantal bezoeken van bezoeker
Specifieke URL / bron campagne vanwaar de bezoeker kwam
Combinaties van enkele features/alles hierboven vermeld
Display naar allen (geen trigger)
Acties
Nieuwe rijen toevoegen of verwijderen en onderdelen binnen de rijen veranderen
Notificatiebalk toevoegen (boodschap op maat voor website)
Maatwerk JavaScript actie (dynamische telefoonnummer serving)
Achtergrond van website veranderen
Speciale effecten toevoegen
Pop-up displays
SEO-platform features
Algemene page titel, afzonderlijke page titels
Meta keywords
Velden voor meta description
Geoptimaliseerde HTML-structuur voor snelheid en vindbaarheid
Geoptimaliseerde URL’s op pagina die verschillende slashes ondersteunen in functie van pagina-hiërarchie
Alt text en description tags voor afbeeldingen
Sitemap.xml en robots.txt files automatisch gegenereerd en kenbaar gemaakt aan Google en Bing
301-pagina redirects (geautomatiseerd indien gebruik wordt gemaakt van site import)
Automatische toepassing van H1- en H3-tags
H1-H6 Heading tags ondersteund in het algemene design
Mogelijkheid om tags op maat te gebruiken
SEO-content automatisch geïmporteerd (indien gebruik wordt gemaakt van site import naast site creatie)
Analytics
Site wordt getraceerd
Module volledig analytics rapport
Geautomatiseerde e-mail analytics met wit label voor eindklanten (maatwerk mogelijk voor tijd, meerdere e-mailadressen)
Mogelijkheid om alle analytics te segmenteren per apparaat
Unieke bezoekers, bezoeken, paginaweergaves, totaal aantal bezoekers
Overeenkomst
Geolocatie
Analytics per pagina
Trafiekbronnen – Overzicht trafiek en individuele bronnen (organische zoekopdrachten, referral, enz.)

Do It Yourself Opties
Online Essentials Do It Yourself

Creatie

Per maand Telenet Business Internet Klanten

Per maand

Basis aanbod
/

€10

€20

Webshop extension 100*

/

€25

€40

Webshop extension 2500*

/

€40

€60

Online Essentials Do It Yourself Website

Extra opties Do It Yourself

( * ) De webshop bestaat altijd uit de website + webshop extensie, dit zal zo op uw factuur te zien zijn.
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