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Online Essentials Overzicht
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.

Wij schrijven uw verhaal
Het moeilijkste aan een website? Da’s eraan beginnen. Hoe stelt u zich online op de best mogelijke
manier voor? Hoe maakt u het verschil ten opzichte van uw concurrenten?
Hier start het verhaal van Online Essentials. Onze specialisten luisteren eerst naar uw verhaal en ze
schrijven een tekstvoorstel op maat. Dit doen ze voor verschillende pagina's van uw website: de
homepage, de pagina over uw diensten of producten, die over uw bedrijf en uw contactpagina. Hebt u
bijkomende pagina's nodig? Dat kan! Onze experts leggen u met veel plezier uit hoe het werkt.

Wij maken adembenemende en effectieve designs
We gaan samen met u op zoek naar een design dat aansluit bij uw voorkeuren of uw logo. We denken
met u na over hoe klanten het meeste uit uw website kunnen halen. Elk design is onmiddellijk klaar voor
gebruik op alle schermen: laptop, tablet en smartphone.
Al onze designs zijn direct geoptimaliseerd naar de vereisten van de zoekrobots (SEO - Search Engine
Optimisation).

Wij maken u vindbaar
Een buitengewone website hebben is mooi, maar de weg naar die website en naar uw zaak moet goed
aangeduid zijn. Daarom voegen wij uw bedrijf toe aan heel wat online kaarten en indexen zodat u nog
beter vindbaar wordt.
Wij nemen ook het beheer op ons, dus van zodra er iets wijzigt, zorgen wij ook dat al deze diensten
aangepast worden.
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Wij houden alles up-to-date
Een website zonder zorgen is wat we u aanbieden. Online Essentials werd ontwikkeld om uw website
voortdurend up-to-date te houden. Wij zorgen voor de hosting, uw domeinnaam, de updates en de
veiligheid van uw website.
En we gaan nog verder. Zo zijn kleine wijzigingen in de inhoud van uw website inbegrepen. En ook voor
grotere aanpassingen hebben we interessante oplossingen. U wordt niet aan uw lot overgelaten, als u
voor Online Essentials kiest.

U mag uw website altijd zelf aanpassen én uitbreiden
Soms is het gemakkelijker en sneller om zelf iets aan te passen. Wij tonen u hoe dat moet. Misschien
bent u er zelfs nog sneller mee weg dan u denkt. Voelt u zich niet geroepen? Dan nemen we het van u
over.
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Wat kan u verwachten?
Online Essentials maakt uw design en vertrekt daarvoor van uw voorkeur. Welke websites vindt u mooi? Welke kleuren, welke effecten … Vervolgens
maken we met onze Online Essentials Webbuilder een eerste voorstel dat we u toesturen in preview. Nadien bellen we u om de preview te bespreken. U
hebt altijd recht op een revisie! Zo komen we altijd tot het gewenste resultaat.
U kan zich inspireren op onze bestaande websites of u kan verwijzen naar andere websites die u mooi vindt.
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Hoe gaan we te werk?
Wij hebben een nieuwe manier van werken waarbij we heel efficiënt uw website/webshop bouwen en onderhouden, en dat van op afstand. Dankzij deze
aanpak en het grote aantal websites waaraan we werken, kunnen wij u een scherpe prijs bieden én een hoge kwaliteit.
U uploadt informatie
U krijgt een uploadlink waar u alvast informatie over uw zaak kan doorsturen: bv. uw logo, foto’s … Hebt u zelf geen goede foto's? Waar mogelijk
gebruiken we dan professionele stockfoto's, inbegrepen in de prijs!
Geen tijd om informatie te versturen? Geen probleem, vertel ons in de briefing wat u wenst en wij gaan ermee aan de slag.
De briefing
De website-projectmanager belt u op een afgesproken tijdstip en maakt een briefing op. Hij vraagt naar uw voorkeur. Dus u hoeft dus geen voorbeeld te
kiezen. Zelfs als u apple.com een mooie website vindt, zullen wij ernaar streven om uw website zo goed mogelijk af te stemmen, binnen de mogelijkheden
van uw pakket.
We luisteren ook naar uw verhaal, want wij schrijven en optimaliseren ook uw teksten. Gaan we aan de slag met de teksten van uw oude website of stuurt
u ons een document? Of luisteren we gewoon en maken we een voorstel? Voor ons maakt het niet uit: wij gaan ermee aan de slag. Dit gesprek duurt
ongeveer 45 minuten.
De productie
Wij gaan voor u aan de slag en bouwen op enkele weken tijd een volledig voorstel: tekst + ontwerp. Eerst worden uw teksten geschreven door een
professionele copywriter en dan worden ze nagekeken en geoptimaliseerd door een corrector. Daarna gaat de designer aan de slag. Hij vertrekt vanuit uw
voorkeuren, logo en verhaal. Zo maken we elke website uniek. De designer stemt het design ook af op de tekst, zodat alles mooi in balans is. We
onderwerpen de website aan enkele automatische en manuele kwaliteitscontroles en in een laatste fase komt hij terug bij uw projectmanager. Die persoon
toetst de afgewerkte site aan de briefing. Is hij tevreden? Dan gaat het voorstel naar u.
Uw voorstel
U krijgt een preview-link per e-mail en bekijkt uw website in detail. Toch niet helemaal wat u verwachtte? Geen paniek, wij begrijpen dat een eerste
voorstel altijd beter kan. Een volledige revisie is daarom inbegrepen. Onze werkwijze leidt vaak ook tot heel aangename verrassingen: de klant bedoelde
het soms anders, maar wat hij ziet, vindt hij nog beter.
Het goedkeuringsgesprek
We bellen u om uw site te bespreken enkele dagen nadat u het voorstel per e-mail heeft ontvangen. Ofwel passen we meteen een aantal kleine zaken
aan. Ofwel gaat alles terug in productie op basis van uw bijsturing. Gaat u akkoord? Dan overlopen we de afwerking samen met u. Denk aan het instellen
van de contactformulieren, privacy, domeinnaam …
Webshop toevoegen
Afhankelijk van uw pakketkeuze voegen we in deze stap de webshop toe.
Go live
Zodra we uw akkoord hebben, zorgen wij ervoor dat uw site live gezet wordt. Ook de instellingen op uw domeinnaam nemen wij voor onze rekening. U kan
ook kiezen dat wij uw website voor u tijdelijk live zetten op een preview link zodat u zelf nog uw website kunt aanpassen alvorens deze live te zetten.
Eenmaal u klaar bent vraagt u ons om deze op uw definitieve domeinnaam te publiceren.
Een check achteraf
Enkele dagen nadat uw site live is, bellen we u op om te zien of alles in orde is. Hebben uw vrienden een aantal foutjes gezien? Dan lossen we die samen
op. Of heeft u een vraag over het aanpassen van uw website? We helpen u op weg!
Uw site onderhouden
Technisch hoeft u vanaf nu nooit meer iets te doen. Online Essentials beheert uw site en wij zorgen voor alle noodzakelijke updates in de achtergrond.
Inhoudelijk kan u altijd op ons rekenen, en ook kleine aanpassingen van tekst en foto's zijn inbegrepen. U mag uw site ook zelf aanpassen en uitbreiden
zonder meerkost: dat doet u met onze eenvoudige webbuilder. Toch iets niet duidelijk of u heeft een foutje gemaakt? Geen paniek: wij ondersteunen u.
Contacteer ons per e-mail of vraag een terugbelafspraak op het moment van uw voorkeur.
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Online Essentials Website formules
Online Essentials Light
Online Essentials Light is een totaalvoorstel met de volgende zaken inbegrepen:
Website Creatie voor een vaste prijs - € 300 eenmalig (excl. btw)
Het opmaken van een nieuw websitedesign op basis van een template
Website van 3 pagina's
Oplevering in lijn met design en inhoud richtlijnen (SEO)
Het schrijven of optimaliseren van uw teksten (500 woorden) + SEO op de teksten
Het opleveren van uw website m.b.t. de privacywetgeving (GDPR)
Creatie van één online contactformulier
Stockfoto's waar nodig/gewenst voor de websites zijn inbegrepen
Het aanmelden van uw bedrijfsinfo bij Google Search, Google Maps, Facebook, Foursquare, Infobel, Apple Maps, Tom Tom, Navmii, HERE,
Ford, Fiat, Audi, BMW, Toyota, Mercedes, VW, GM, Waze, UBER

Maandelijkse Service voor een vaste prijs - € 20 maandelijks (excl. btw) voor Telenet Business Internet klanten (€ 30 /maand voor andere klanten)
Domeinnaam (.be of .com)
Hosting
Back-up
SSL (https)
Ondersteuning op afstand via e-mail
Site zelf aanpassen en uitbreiden zonder meerkost
Kleine wijzigingen aan de websites zijn inbegrepen (30 min per maand)
Het onderhouden van uw bedrijfsinfo bij Google Maps, Apple Maps, Google Search, Facebook, Foursquare, Infobel, Tom Tom, Navmii, HERE,
Audi, BMW, Mercedes, Waze, UBER
Voorwaarden:
Alle prijzen zijn exclusief btw.
Alle abonnementen worden automatisch maandelijks verlengd.
Maandelijks opzegbaar. Bij opzeg wordt telkens de huidige maand en eerstvolgende maand nog aangerekend.
Na 12 maandelijkse betalingen kan de klant vragen over te schakelen op een ander compatibel product van het Online Essentials gamma.
De Algemene en Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing: https://www2.telenet.be/nl/business/klantenservice/wat-zijn-de-algemenevoorwaarden-van-telenet-business/#/algemene-voorwaarden.
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Online Essentials Classic
Online Essentials Classic is een totaalvoorstel met de volgende zaken inbegrepen:
Website Creatie voor een vaste prijs - € 600 eenmalig (excl. btw)
Het opmaken van een nieuw websitedesign
Website van 4 pagina's (of 5 pagina's zonder blog)
Blogfunctie (of extra pagina als u geen blog wenst)
Oplevering in lijn met design en inhoud richtlijnen (SEO)
Het schrijven of optimaliseren van uw teksten (1000 woorden) + SEO op de teksten
Het opleveren van uw website m.b.t. de privacywetgeving (GDPR)
Creatie van een online contactformulier en/of bestelformulier
Stockfoto's waar nodig/gewenst voor de websites zijn inbegrepen
Het aanmelden van uw bedrijfsinfo bij Google Search, Google Maps, Facebook, Foursquare, Infobel, Apple Maps, Tom Tom, Navmii, HERE,
Ford, Fiat, Audi, BMW, Toyota, Mercedes, VW, GM, Waze, UBER

Maandelijkse Service voor een vaste prijs - € 30 maandelijks (excl. btw) voor Telenet Business Internet klanten (€ 40 /maand voor andere klanten)
Domeinnaam (.be of .com)
Hosting
Back-up
SSL (https)
Ondersteuning op afstand op basis van geplande belafspraken of per e-mail
Site zelf aanpassen en uitbreiden zonder meerkost
Kleine wijzigingen aan de websites zijn inbegrepen (1 uur per maand)
Het onderhouden van uw bedrijfsinfo bij Google Maps, Apple Maps, Google Search, Facebook, Foursquare, Infobel, Tom Tom, Navmii, HERE,
Audi, BMW, Mercedes, Waze, UBER

Voorwaarden:
Alle prijzen zijn exclusief btw.
Alle abonnementen worden automatisch maandelijks verlengd.
Maandelijks opzegbaar. Bij opzeg wordt telkens de huidige maand en eerstvolgende maand nog aangerekend.
Na 12 maandelijkse betalingen kan de klant vragen over te schakelen op een ander compatibel product van het Online Essentials gamma.
De Algemene en Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing: https://www2.telenet.be/nl/business/klantenservice/wat-zijn-de-algemenevoorwaarden-van-telenet-business/#/algemene-voorwaarden.
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Online Essentials Premium
Online Essentials Premium is een totaalvoorstel met de volgende zaken inbegrepen:
Website Creatie voor een vaste prijs - € 900 eenmalig (excl. btw)
Het opmaken van een nieuw websitedesign
Extra stap waar eerst een mockup wordt besproken
Video achtergrond inbegrepen inclusief 3 stockvideos voor samen max 180 seconden vanuit Shutterstock
2 uur CSS, HTML, JS aanpassingen inbegrepen
Aanpassingen om merk en template beter te laten aansluiten
Bijwerken foto's voor de website: bijsnijden (inclusief vormen), afbeeldingsattributen (contrast, verzadiging etc.), lagen..
Ontwerp van 4 pagina's (of 5 pagina's zonder blog)
Blogfunctie (of extra pagina als u geen blog wenst)
Oplevering in lijn met design en inhoud richtlijnen (SEO)
Het schrijven of optimaliseren van uw teksten (1000 woorden) + SEO op de teksten
Het opleveren van uw website m.b.t. de privacywetgeving (GDPR)
Creatie van een online contactformulier en/of bestelformulier
Stockfoto's waar nodig/gewenst voor de websites zijn inbegrepen
Het aanmelden van uw bedrijfsinfo bij Google Search, Google Maps, Facebook, Foursquare, Infobel, Apple Maps, Tom Tom, Navmii, HERE,
Ford, Fiat, Audi, BMW, Toyota, Mercedes, VW, GM, Waze, UBER

Maandelijkse Service voor een vaste prijs - € 40 maandelijks (excl. btw) voor Telenet Business Internet klanten (€ 50 /maand voor andere klanten)
Domeinnaam (.be of .com)
Hosting
Back-up
SSL (https)
Ondersteuning op afstand op basis van geplande belafspraken of per e-mail
Site zelf aanpassen en uitbreiden zonder meerkost
Onbeperkt aantal kleine wijzigingen aan de websites zijn inbegrepen
Het onderhouden van uw bedrijfsinfo bij Google Maps, Apple Maps, Google Search, Facebook, Foursquare, Infobel, Tom Tom, Navmii, HERE,
Audi, BMW, Mercedes, Waze, UBER
Voorwaarden:
Alle prijzen zijn exclusief btw.
Alle abonnementen worden automatisch maandelijks verlengd.
Maandelijks opzegbaar. Bij opzeg wordt telkens de huidige maand en eerstvolgende maand nog aangerekend.
Na 12 maandelijkse betalingen kan de klant vragen over te schakelen op een ander compatibel product van het Online Essentials gamma.
De Algemene en Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing: https://www2.telenet.be/nl/business/klantenservice/wat-zijn-de-algemenevoorwaarden-van-telenet-business/#/algemene-voorwaarden.
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Online Essentials Opties
Online Essentials

Creatie

Per maand
Telenet
Business
Internet
Klanten

Per maand

Basis aanbod
Online Essentials Light

€300

€20

€30

Online Essentials Classic

€600

€30

€40

Online Essentials Premium

€900

€40

€50

Online Essentials - Webshop* extension 100**

€450

€25

€30

Online Essentials - Webshop* extension 2500***

€450

€40

€50

Online Essentials - Extra copywriting hour

€80

Online Essentials - Extra page with copywriting

€100

Online Essentials - Extra design hour

€80

Online Essentials - Logo standard

€200

Online Essentials - Logo premium

€500

Online Essentials - Translation page

€80

Online Essentials - Translation 5 pages

€300

Online Essentials - Professional Service

€100

Extra opties

( * ) De webshop bestaat altijd uit de website + webshop extensie, dit zal zo op uw factuur te zien zijn.
(**) De Webshop extension 100 is niet inbegrepen in het Premium-aanbod.
(***) De Webshop extension 2500 is niet inbegrepen in het Light-aanbod.

Specificaties Online Essentials
Service Pakket
Domeinnaam
.com en .be inclusief / geregistreerd in uw (bedrijfs) naam; registrator is Telenet / altijd geregistreerd in uw (bedrijfs) naam
Wij zetten uw domeinnaam over
Nameserver hosting
Management van uw DNS-records, ook voor andere applicaties
Onderhoud website
Telefonisch support in het Nederlands, Frans en Engels
Support per e-mail
Online kennisdatabank in het Engels
Website back-up
Website up-time monitoring
Beveiliging dankzij updates / patches
Basisupdates, wijzigingen, vermeldingen/ directory-wijzigingen en advies
https (SSL-certificaat)
Website set-up service
3, 4 of 5 pagina’s responsive website, inclusief copywriting
Homepage: 300 woorden en 5 afbeeldingen
Over ons-pagina: 250/300 woorden en 3 afbeeldingen
Dienstenpagina: 250/300 woorden en 3 afbeeldingen
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Blog*: 75/150 woorden, 1 afbeelding en mogelijkheid tot abonneren op de blog
Contactpagina: 125/175 woorden, contactformulier en informatie
(*) Blog niet inbegrepen in de Online Essentials Light formule
Over onze copywriting
Onze copywriting experts volgen strikte richtlijnen bij de productie van copy voor uw website.
Vervolgens wordt de copy gereviseerd om kwaliteit en verdere SEO-optimalisatie te garanderen.
Hier zijn vier van onze principes:
Effectieve webcopy die een antwoord geeft op de vraag “What’s in it for me?”
Effectieve webcopy die de gebruiker rechtstreeks aanspreekt.
Effectieve webcopy wordt logisch georganiseerd.
Effectieve webcopy wordt ontworpen om vluchtig gelezen te kunnen worden.
Professioneel Design - Design procesmethode:
UX
Selectie afbeeldingen en optimalisatie
Typografie en lettertypes
Kleur
Content en SEO
Calls-to-action
SEO op de website (metadata + alt-text)
Hoogkwalitatieve stockafbeeldingen
Wij kiezen uw geïntegreerde afbeeldingen uit maar liefst 250.000.000 afbeeldingen
Hoge kwaliteit
Gelicenseerd websitegebruik
Technische kwaliteitscontrole
Objectieve testen: automatische testen worden uitgevoerd
Subjectieve testen: visuele screening door een specialist
Vermeldingen van uw business bij populaire kaarten en registers:
Google Search, Google Maps, Facebook, Foursquare, Infobel, Apple Maps, Tom Tom, Navmii, HERE, Ford, Fiat, Audi, BMW, Toyota, Mercedes,
WV, GM, Waze, UBER
De lijst met diensten kan variëren.
Vermeldingen kunnen niet worden gegarandeerd omwille van de policy van iedere aparte dienst.
Sommige diensten hebben een langere wachttijd voordat de publicatie doorgaat.
Mandaten voor updates van diensten moeten misschien worden toegekend door de klant aan Telenet.

Webbouwer platform
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
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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
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
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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.)
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.)

Optie: Meerdere talen pagina of pakket
De originele teksten worden vertaald in een ondersteunde taal.
Extra pagina’s, bovenop de originele basispagina’s, zullen worden aangerekend als extra pagina’s
Elke ondersteunde taal ondergaat dezelfde proofreading en SEO-optimalisatie-workflows
Het pakket in meerdere talen is enkel van toepassing voor één enkele taal, elke extra taal wordt extra aangerekend aan dezelfde voorwaarden
De navigatie wordt eveneens vertaald
Ondersteunde talen:
Vlaams
Engels
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Nederlands
Frans
Spaans
Italiaans
Noors
Portugees
Duits
Pools
Russisch

Optie: Design uur
Opties design op maat voor uw website
Elke aanvraag voor design wordt geschat/berekend door de accountmanager via telefonische briefing met de klant
Originele designbestanden worden op aanvraag afgeleverd (AI)
Aangerekend per gestart uur
Gebruik van op maat gemaakte foto’s voor andere doelen, bijvoorbeeld voor print, is toegestaan
De designuren zullen ook worden gebruikt om speciale licentiedoelstellingen te verifiëren en te behandelen voor stockfoto’s, bijvoorbeeld in
reclame of voor print

Optie: Copywriting uur
Alle extra teksten die u vraagt voor uw website
Elke aanvraag voor design wordt geschat/berekend door de accountmanager via telefonische briefing met de klant
U bent vrij om deze teksten te gebruiken voor eender welk ander doel
Aangerekend per gestart uur

Optie: Logo design
Standaard logo
Standaard lettertype + stock vector grafiek
2 versies, 1 revisieronde
Definitieve web en print versies
Premium logo
Aangepast lettertype + stock vector grafiek
2 versies, 1 reviesieronde
Definitieve web en print versies

Optie: Extra pagina
Designpagina
Copy 250 woorden
3 afbeeldingen
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