automatisering en
internetdiensten

Webontwikkeling

Realisatie van uw webproject
Waarom?
Wat vandaag nieuw is, is morgen alweer
oud. De razendsnelle ontwikkelingen en
mogelijkheden van de cloud, tablets, social
media, nieuwe technologie en moderne
standaarden zijn aan de orde van de dag. Dit
vraagt om tactische en strategische keuzes
voor de realisatie van uw project.
Wilt u ook uw ideeën omzetten naar een
praktische oplossing, vraag dan vrijblijvend
naar de mogelijkheden.

Voor wie?
Webontwikkeling en realisatie
KBITE biedt uitkomst voor iedereen die op zoek is naar een
technische weboplossing. Van website tot webshop, van portaal tot
maatwerkapplicatie.

Webontwikkeling is geschikt indien u:
Zakelijke klanten

>> een website, webshop of webapplicatie wilt laten bouwen
>> een technische en/of strategisch weboplossing wilt voor uw ideeën
Ontwerpbureau´s en vormgevers

>> een grafisch ontwerp wilt laten uitwerken naar code
>> de technische realisatie van uw gehele webproject wilt uitbesteden

De mogelijkheden:
>> Open Source Magento, Joomla, VirtueMart, Typo3 of Drupal, zijn namen die u misschien wel iets zeggen. Het zijn systemen die

wereldwijd door miljoenen mensen worden gebruikt. De broncode is openbaar en wordt daardoor continu bijgewerkt en verbeterd, en
dat zonder investering. KBITE heeft kennis van diverse Open Source systemen en implementeert de voor u geschikte oplossing.

>> Maatwerk Zoals de naam al aangeeft ontwikkelen wij het project op maat. Maatwerk projecten worden ingezet indien u te maken
heeft met specifieke kenmerken van producten, handelingen of processen. Dit kan betrekking hebben op één maatwerk onderdeel, of een
geheel maatwerksysteem. KBITE heeft de ervaring en expertise om u op een juiste wijze te ondersteunen en te adviseren.

webdiensten

>> kbite.nl/webontwikkeling

VAN TECHNIEK
NAAR oplossing
Wat zijn de voordelen?

Toepassingen
Website
Websites zijn het visitekaartje van uw product
of dienst. Het belang van een goede website
neemt toe, doordat steeds meer mensen via
internet naar informatie over producten en
diensten zoeken.

Webshop
Webwinkels zijn het ideale kanaal om uw
verkopen te vergroten. Uw winkel is 24 uur
per dag bereikbaar en niet aan een locatie
gebonden. Daarbij kunnen verkopen ook direct
administratief worden verwerkt.

Webapplicatie
Webapplicaties zijn alle overige toepassingen
die via internet wereldwijd toegankelijk
worden gemaakt. Het kan worden gerealiseerd
met alle functionaliteiten die u zelf wenst.
Van een eenvoudig registratiesysteem tot
uitgebreid maatwerksysteem.

>>

Altijd en overal toegankelijk

>>

Besparen door procesoptimalisatie

>>

Sneller werken met minder fouten

>>

De nieuwste technieken

Het web is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.
Hierdoor is uw bedrijf ook buiten reguliere werktijden wereldwijd bereikbaar.
Met webontwikkeling worden bedrijfsprocessen
geoptimaliseerd met een kostenbesparing als gevolg.
De webontwikkeling oplossingen zorgen ervoor dat uw
handelingen sneller worden uitgevoerd en dat handmatige
fouten worden voorkomen.
Onze kennis is altijd up-to-date. Wij zijn op de hoogte van de
laatste standaarden, technieken en mogelijkheden.

Gerelateerde producten:
>> Webhosting Snelle weergave van websites en webshops, dankzij onze betrouwbare servers.
>> Webdesign Visualisatie van uw website met een doordacht en professioneel grafisch ontwerp.
>> Webmarketing Doelgroepgericht meer (potentiële) klanten benaderen met uw website of webshop.
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