Ontwikkeling & ontwerp (nieuwe) website OMC Partners
Voor Orange Monday Centers heeft Qarpa voor partners een package deal ontwikkeld t.b.v. de
ontwikkeling van een (nieuwe) website.
Op basis van nader te bespreken ontwerp wensen bouwt Qarpa een website op basis van het meest
recente Joomla! CMS systeem. Doelstelling van het CMS (Content Management Systeem) is dat de
partner zijn/haar site zelf kan onderhouden.


Joomla! is een onafhankelijk, zeer uitgebreid en veilig Open Source CMS systeem waar geen licentie voor betaald
hoeft te worden. Nadere details waarom onze voorkeur uitgaat naar Joomla! lichten we graag persoonlijk toe.

Indien er geen extreme ontwerp wensen zijn en/of nieuwe huisstijl nodig is dan verzorgen wij het
ontwerp, realisatie en instructie van de website voor € 1150,-.
De details van wat geleverd wordt staan in het onderstaande schema beschreven.
Wanneer er wensen zijn voor een nieuw logo, digitalisering van bestaand logo en/of een nieuwe
huisstijl dan kunnen wij die vanzelfsprekend als extra dienst verzorgen. Al dan niet in samenwerking
met een gerenommeerd ontwerp bureau.
Standaard binnen deze aanbieding:










CMS, toevoegen en aanpassen pagina’s en menu’s
Indien gewenst met meerdere gebruikers & rechten (ACL)
Content versiebeheer
Geneste categorieën
Meertalig out-of-the-box
Eenvoudig updaten met één klik
Out-of-the-box SEO-gereedschap
Mediabeheer
Betere veiligheid, gebruik van 2-weg-authenticatie

Extra binnen deze aanbieding:







Zeer uitgebreide website analyse (bezoekers info)
Favicon (afbeelding naast URL in de browser)
Indien gewenst formulieren
Eventuele kleine extra wensen in nader overleg
Zeer goede en veilige hosting mogelijkheden
Extra en unieke kennis met betrekking tot OMC wensen en doelstellingen

Unique Selling Point (USP), waarom Qarpa voor de partners de beste keuze is voor de
ontwikkeling, hosting en onderhoud van een (nieuwe) website.
Los van het gegeven dat wij preferred supplier zijn binnen OMCenters/OMC Franchise Groep hebben
wij al een paar jaar ervaring met Orange Monday. Wij weten van voor tot achter wat de wensen en
doelstellingen zijn en kunnen deze kennis optimaal inzetten bij de ontwikkeling van sites voor
partners. Vanzelfsprekend groeit deze kennis bij de ontwikkeling van elke OMC website en
partnersite. Ook hebben wij continue ruggespraak met het management van OMC en hierdoor
kunnen we ook de ontwikkeling van websites meenemen in het overleg, een voorrechtspositie die
derden dus niet kunnen hebben.
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