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Internet websites | webdesign
Een web site beginnen kan een aantrekkelijke manier zijn om klanten aan te trekken, markt te vergroten en
winsten te verhogen.
Xsdot implementeert en ontwikkeld websites die in vele verschillende markten worden gebruikt. Onze websites
variëren van eenvoudige 1 pagina promoties sites tot uitgebreide webportals, communities, eCommerce (B2C,
B2B webshops) oplossingen en vele andere web applicaties.
Xsdot is al meer dan 10 jaar bezig met internet technieken voor bedrijven zoals Stork B.V., De Nederlandse
Marine en de Rabobank.
We weten als geen ander dat het neerzetten en onderhouden van een website meer inhoud dan het online zetten
van een aantal teksten en plaatjes.

Eenvoudig website beheer met Xsdot CMS
Een content management systeem (CMS) is een set van processen die worden gebruikt om content voor
bijvoorbeeld websites te ontwerpen, beheren en te publiceren.
Alle Xsdot oplossingen zijn eenvoudig beheerbaar door het gebruik van onze unieke hiërarchische content
management systeem.
(Zie Xsdot content management voor meer informatie)

Krachtige eCommerce oplossingen
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Xsdot heeft vele eCommerce (B2B, B2C) standaard oplossingen ontwikkeld die worden toegepast in nationale
en internationale webshop omgevingen. Onze services bevatten alle benodigde administratie modulen om onder
andere producten, klanten, financiën, etc te beheren. (Zie Xsdot B2C & B2B eCommerce oplossingen voor
meer informatie).

Mobile websites
Mobile websites zijn sites die speciaal zijn ontwikkeld voor mobile apparaten zoals mobile telefoons, PDA’s
en andere kleine computers. We hebben de ‘xhtml mobile standaard’ opgenomen in ons content management
systeem zodat mobile sites eenvoudig zijn te beheren naast uw ‘gewone’ sites en web applicaties.

Community sites en services (web 2.0)
Community services (Web 2.0) worden door bezoekers, klanten, relaties en werknemers gebruikt om te
communiceren met uw business, website, webshop of met elkaar. Voorbeelden van community services zijn
forums, blogs, ratings, gastenboeken, polls, news & events, etc.

Portal sites en services
Omdat het Xsdot web systeem hiërarchisch en component gebaseerd is, is het eenvoudig om uitgebreide portal
sites te realiseren. Web portals functioneren als een verzamelpunt van informatie, services en interesses.

Componenten en services gebaseerde sites
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In de afgelopen 10 jaren heeft Xsdot meer dan 180 online web componenten en services ontwikkeld die worden
gebruikt voor het realiseren van websites en web applicaties.
Deze componenten en services kunnen eenvoudig aangevuld worden met ‘custom made’ services om zo een
totaal oplossingen voor onze klanten te realiseren.
(Zie Xsdot web services lijst voor meer informatie).

Meerdere web oplossingen combineerbaar
elkaar. Combineer bijvoorbeeld eenvoudig content services, emailing services, ecommerce services,
community services, CRM en financiele web services in een eenvoudig beheerbare web applicatie server.

Gerelateerde content & artikelen
B2C & B2B webshop development
Content management systemen
Internet websites & webdesign
Web based software ontwikkeling
Intranet & extranet oplossingen
CRM & Financiële oplossingen
Internet marketing en S.E.O.
Applicatie service provider
Domain, SSL & TM registraties
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