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Webdiensten
Veel organisaties, waaronder ook verenigingen,
komen steeds meer tot de conclusie dat het hebben
van een professionele website een essentieel
onderdeel is van hun communicatie. Dit geldt zowel
voor communicatie met leden als voor communicatie
met niet-leden, het is een visitekaartje naar de
buitenwereld. Het belangrijk dat een website aansluit
bij de activiteiten van de vereniging en een goede
afspiegeling is van wat de vereniging wil 'zijn'.
Motivation Office Support (MOS) kan uw organisatie
ondersteunen bij het ontwikkelen en beheren van uw
nieuwe of bestaande website.
Wij zijn u graag van dienst met een van onze webdiensten:

Web concepting
Web concepting is een methodiek die organisaties ondersteunt bij het nadenken over de
uitgangspunten van een website. Onderdeel is het formuleren van wensen en eisen voor de
bouw van de website. Daarnaast maken we voor u de meest logische functionele indeling van
de website en stellen een beheerplan op.

Website bouw & beheer
Voor de bouw en het onderhoud van websites hebben wij het MOS Management Systeem
(MMS) laten ontwikkelen. Het MMS is een zogenaamd ‘content management systeem’
waarmee op heel eenvoudige wijze websites gebouwd en onderhouden kunnen worden.
Door de modulaire opzet kunnen we voor elke wens en budget de juiste website ontwikkelen.
Neem contact met ons op voor een uitgebreide lijst met beschikbare modules.

Content management
Een mooie website verdient gedegen onderhoud. Een website is immers alleen interessant als
regelmatig nieuwe informatie gepubliceerd wordt. Dat vergt goed content management. Wij
hebben inmiddels al heel wat jaren ervaring met het onderhouden van websites en met het
schrijven van webteksten voor een breed en gevarieerd publiek.

Interesse?
Neem contact met ons op voor meer informatie, de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte.
Motivation Office Support
Ambachtsstraat 15
Postbus 1058 | 3860 BB NIJKERK
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