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Intranet | extranet web oplossingen
Xsdot is een ervaren software ontwikkelingsbedrijf met als doel om zijn klanten te voorzien van innovatieve
intranet en extranet oplossingen op maat.
Xsdot houdt zich bezig met web-based intranet en extranet applicaties die overal beschikbaar zijn op het
internet.
We beschikken over vele standaard web componenten en services die het mogelijk maken om snel kwalitatieve
en complexe intranet en extranet applicaties te leveren.

Xsdot intranet oplossingen integreren naadloos met andere Xsdot services zoals CRM, financiële services,
ecommerce, community en content management services (Zie Xsdot complete web services lijst voor meer
informatie).

Intranet
Een intranet is een privé computernetwerk dat gebruik maakt van internet protocollen om veilig
bedrijfsprocessen en informatie te delen met zijn personeel.

Extranet
Een extranet wordt toegepast om bedrijfsprocessen en informatie te delen met bijvoorbeeld leveranciers,
vendors, partners en klanten. Een extranet is vaak een extensie van een intranet maar kan ook een op zich zelf
staande applicatie zijn.

Waarom Xsdot?
Xsdot levert een uitgebreid en ‘customizable’ platform waar werknemers en partners informatie en processen
overal op een efficiënte manier kunnen benaderen en gebruiken.
Elk geleverd intranet of extranet is ‘custom architected’ volgens de benodigdheden van onze klanten.
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We staan bekend om onze sterke project management die kwaliteit, consistentie en levering op tijd en binnen
het afgesproken budget garandeert.

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