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LAD OS BYGGE DIN HJEMMESIDE
Med en hjemmeside fra Softværket får du en brugervenlig løsning, som du nemt
selv kan holde opdateret med informationer til dine forbrugere.

EN LØSNING UD FRA
DINE BEHOV
Har du brug for en skabelon, som du selv lægger indhold ud på? Ønsker
du, at vi bygger din nye hjemmeside til dig? Eller har du brug for, at vi helt
overtager vedligeholdelsen af din hjemmeside?
Uanset hvad har vi en løsning til dig.
Dine fordele med Forsyning|WEB
Med en hjemmeside fra Softværket får du:
- Et brugervenligt system
- Nem og hurtig redigering af indhold
- Et responsivt design: Hjemmesiden tilpasses til enheden, den tilgås fra
- Statistik fra Google Analytics
- Tydelig driftsstatus fra værket
- Formularer der kan bruges til flere formål
- Billedgalleri
- Nem visning af filer
- Fremdatering af nyheder
- Bestyrelseslogin
- Ubegrænset telefon- og fjernsupport.
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BRUGERVENLIG,
ENKEL OG FLEKSIBEL
Løsningen er udviklet med Umbraco - et anerkendt dansk CMS-system
Din nye hjemmeside fra Softværket er udviklet med det anerkendte danske CMS-system, Umbraco. Derfor er du sikret en brugervenlig og fleksibel løsning, der også følger
tidens trends i forhold til design, sikkerhed og de nye krav i persondataforordningen.
Brugergrænsefladen er enkel og intuitiv. Redigeringsværktøjet viser dig din hjemmeside,
nøjagtig som den vil se ud, når du udgiver indholdet.
Nem og overskuelig indholdsredigering
Indholdsredigeringen i Umbraco er både nem og overskuelig. Hvis du føler dig hjemme i
et tekstbehandlingsprogram som Word, kan du derfor også nemt bruge Umbraco. Du har
overblik over de sider, du kan redigere, og den enkelte side er opdelt i en række felter til
f.eks. tekst og billeder. Du kan dermed ændre tekster og tilføje nye billeder på få minutter.
Webbaseret sytem
Systemet er webbaseret, så du kan opdatere din hjemmeside og lægge nyt indhold ud
til forbrugerne, uanset hvor du befinder dig - så længe der blot er adgang til internettet.
Med din nye hjemmeside får du altså en række værktøjer til at forbedre dine forbrugeres
kundeoplevelse og give dem et godt indtryk af din forsyning.
Vi hjælper dig igennem hele processen, så overgangen til din nye hjemmeside bliver gnidningsfri, og du hurtigt bliver klar til at betjene den.
Vælg mellem 2 løsninger
Løsning 1: Vi fremsender en hjemmesideskabelon og i sørger selv for at lægge jeres indhold ud. Løsningen er inklusiv et formiddagskursus for 1 person.
Løsning 2: Vi flytter tekst, billeder og filer fra jeres evt. nuværende hjemmeside og gør den
nye hjemmeside klar til jer. Løsningen er inklusiv et formiddagskursus for 1 person.
Du betaler et fast årligt abonnement, som dækker webhotel, support og hosting af hjemmesiden.
Webmasteraftale
Vi kan også tilbyde at overtage hele vedligeholdelsen af jeres hjemmeside. Se mere om
Webmasteraftalen og priserne på vores hjemmeside.
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LIDT OM OS
Siden 1985 har vi specialiseret os i at udvikle administrative systemer og levere serviceydelser, der er skræddersyede til forsyningsbranchen.
Vi er et team af engagerede og erfarne medarbejdere, der brænder for forsyningsbranchen. Vi udvikler og leverer vores løsninger
med henblik på at sikre dig effektiv drift og administration. Vores
løsninger sikrer dine forbrugere en god service.
Med vores abonnementsordning er du garanteret hurtig, ubegrænset support og vedligeholdte IT-systemer. Som kunde hos
os er du altid opdateret om den nyeste viden om vores systemer.
Vores største mål er at sikre dig den bedst mulige løsning. Derfor
lytter vi til dig og har altid vores kunder i tankerne, når vi udvikler
vores systemer.
Vores løsninger benyttes i dag i flere end 360 forsyningsvirksomheder. Hos os er alle værker velkomne, og som andelshaver får du også
direkte indflydelse på udviklingen af vores løsninger.
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