Je kunt niet surfen zonder WIND
Complete oplossingen voor bouw, beheer en onderhoud van uw website

WIND Internet in het kort

Webhosting

WIND Internet is gehuisvest in Leeuwarden. Wij
beschikken over goed gekwalificeerd personeel op
het gebied van webdesign en technisch ontwerp.
Zo hebben wij al voor veel bedrijven websites
gebouwd. Ook Webhosting kunt u door ons laten
verzorgen. Daarnaast leveren we op het gebied
van webdesign topkwaliteit. Hebt u een website,
maar bent u niet goed vindbaar in de
zoekmachines? Informeer dan eens naar de
mogelijkheden op het gebied van
zoekmachineoptimalisatie. Tot slot zijn wij
professionals op het gebied van Content
Management Systemen (CMS), met TYPO3 als
hoofdproduct. Dus één adres voor al uw
internetzaken!

Uw website dient 24 uur per dag en 7 dagen in de
week beschikbaar te zijn. Wij kunnen hiervoor
zorgen door de hosting van uw website op ons te
nemen. Hosting bij WIND Internet houdt in dat u
zich geen zorgen hoeft te maken over de
beschikbaarheid van uw site. Verder hebt u de
beschikking over e-mailadressen en tellers van
ondermeer het aantal bezoekers van uw website. U
hoeft slechts aan te geven welke e-mailadressen u
wilt gebruiken en WIND Internet regelt het voor u.

WIND Internet biedt topkwaliteit
Steeds meer organisaties ontdekken Internet als
het medium van vandaag en van de toekomst.
Van het idee tot het onderhoud van uw site staat
WIND Internet garant voor een zorgeloos en
efficiënt traject. Voor ons maakt het niet uit of u
een éénmanszaak of multinational bent. Alle
soorten en maten bedrijven kunnen bij ons terecht.

Website laten bouwen
Het ontwerp kan volledig door ons worden
verzorgd, maar het is ook mogelijk dat u eigen
materiaal aanlevert. Hierbij valt te denken aan
foto’s en beeldmerken. Uiteraard wordt er bij het
vormgeven rekening gehouden met de al
bestaande beeldmerken en vormgeving. Dit vormt
een goede basis voor de te realiseren internetsite.
Voordat de site op het Internet wordt geplaatst,
kunt u via onze site deze bekijken, controleren en
eventueel testen. Pas na uw akkoord, wordt de site
definitief toegankelijk gemaakt voor de consument.

Onze oplossingen

Webdesign
De ontwikkeling op het gebied van het Internet zijn
enorm. Dit betekent dat het ontwerpen van een
doeltreffende internetsite steeds meer
specialistische kennis vraagt van vormgeving,
communicatie en de uiteindelijke technische
realisatie. Door een goede en intensieve
samenwerking tussen onze vormgever en
programmeurs, ontstaat een internetsite die
aansluit op uw wensen en doelstelling, past bij uw
branche en aanspreekt bij uw (toekomstige)
cliënten.

Typo3
Dit uitgebreide open-source CMS biedt u een solide
basis voor uw website, groot of klein.

WebManager©
Hiermee kunt u op eenvoudige wijze uw website
voorzien van nieuwe informatie. U kunt zelf inhoud
of pagina’s toevoegen en verwijderen.

Intranet
Informatie verspreiden binnen uw organisatie kan
eenvoudig via een Intranet. WIND Internet kan u
helpen om een Intranet op te zetten.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in wat u heeft gelezen en wilt u meer weten over WIND Internet?
Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken op nummer 058-2802887.
Mailen kan naar info@windinternet.nl. Bezoek ook eens onze website www.windinternet.nl
WIND Internet is een zusterorganisatie van Wijngaarden AutomatiseringsGroep te Leeuwarden.
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