
Werken met Siteworks is super eenvoudig. Bovendien kunnen
we allerlei websites in Siteworks realiseren. Niets is te gek!

Een Siteworkswebsite kun je eenvoudig beheren met het 
programma Siteworks. Alle beheerders kunnen gratis gebruik
maken van deze PC-software. 

Bij het opstarten van Siteworks wordt er contact gemaakt met 
je website via je gebruikersgegevens. Hierbij wordt gelijk gekeken
of er nieuwe updates beschikbaar zijn. Je hebt als gebruiker 
dus altijd de laatste versie van Siteworks!

Voor een Siteworkswebsite betaal je jaarlijks hosting en gebruiks-
kosten. Binnen dit abonnement bieden we je veel functionaliteit
voor een kleine prijs. Siteworks is voortdurend in ontwikkeling,
zodat je altijd met de nieuwste technieken werkt. Ook voegen 
we regelmatig nieuwe functies toe, die je direct kunt gebruiken! 

Eerst een Siteworks CMS demo uitproberen?

Probeer alle functies uit in de demowebsite en ervaar zelf hoe 
eenvoudig Siteworks werkt! Kijk op www.siteworks.nl/demo

Eenvoudig: je hebt geen technische
achtergrond nodig.

Intuïtief: het werkt zo logisch, 
dat je automatisch 
weet wat je moet doen.

Overzichtelijk: je werkt in aparte,
duidelijke vensters.

Effectief: het enige waar je over 
na hoeft te denken, is 
wat je wilt vertellen.

Siteworks
Mogelijkheden en prijzen

4 Gebruiksvriendelijk

4 Eenvoudige, herkenbare 
gebruikersinterface

4 Schaalbaar

4 Alle talen mogelijk

4 Onbeperkt aantal pagina’s

4 Geïntegreerde webshop

4 Zoekmachine geoptimaliseerd

4 Integratie Google webmastertools 
en Analytics



Siteworks basis € 45,- / mnd

4 Hosting van de website incl. e-mail en .nl domeinnaam

4 Compleet maatgemaakte layout

4 Onbeperkt pagina’s aanmaken

4 Structuur zelf bepalen en wijzigen

4 Eenvoudig afbeeldingen en bestanden beheren

4 Snel gebruikers en redacteuren toevoegen en aanpassen

4 Verschillende gebruikersgroepen aanmaken

4 Zoekfunctie

4 Realtime sitemap

4 Multifunctioneel formulier

4 Statistieken

4 Nieuws

4 Fotoalbum

4 Referenties

4 Veelgestelde vragen

Realisatie website

De mogelijkheden qua ontwerp, functies en techniek zijn onbeperkt. Inrichting compleet naar wens. op aanvraag

Optionele modules

4 Webformulieren € 10,- / mnd

4 Talen € 10,- / mnd

4 Catalogus € 20,- / mnd

4 Webshop € 50,- / mnd

4 Klantenbeheer € 10,- / mnd

Maatwerk

4 Webanalyse en strategie op aanvraag

4 Projectbegeleiding op aanvraag

4 Webdesign op aanvraag

4 Contentbeheer op aanvraag

4 Contentoptimalisatie op aanvraag

4 Training op aanvraag

4 Koppelingen en maatwerk naar eigen specificatie op aanvraag

4 Overzetten bestaande site vanaf €  399,- 

4 Betaalopties als iDeal en Creditcard vanaf €  299,- 

Prijswijzigingen voorbehouden. Kijk voor een overzicht van de actuele prijzen en complete functionaliteit en voorbeeldwebsites op www.siteworks.nl

Neem voor vragen contact op met:

www.siteworks.nl

0310-2 | SW


