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Uw wensen,  

vertaald naar een succesvolle website.  
 

Met een onderscheidend, doelgericht en functioneel ontwerp. In de ideale situatie 

komen potentiële klanten altijd op uw website terecht. Door uw website voor 

zoekmachines te optimaliseren is dit stuurbaar. Ferenčik zorgt ervoor dat uw site 

optimaal vindbaar is. Hierdoor vergroot u de kans dat potentiële klanten bij uw 

onderneming terechtkomen. Zo is het mogelijk om zonder dure advertenties hoog 

in iedere zoekmachine te scoren! Ferenčik levert drie overzichtelijke website 

pakketten en levert een hoge standaard met websites op maat. 

 
  

 



Altijd de juiste website,  

met overzichtelijke pakketten. 
 

 

 

Laat  een visitekaartje online achter met uw website.  

Met een duidelijke, simpele website wordt u of uw onderneming online 

vindbaar. Hierdoor bereikt u automatisch een groter publiek. Met het 

pakket 'Website-small' geeft u bezoekers de mogelijkheid om uw 

bedrijfsprofiel en contactgegevens online te raadplegen. Met een 

eenvoudige landingspagina houdt u uw website overzichtelijk. 

 

 

 

Uw website een maat groter. Het "Website-medium" Pakket biedt 

meerdere pagina's om uzelf of uw bedrijf te kunnen profileren. U kunt 

met dit pakket bijvoorbeeld uw portfolio online plaatsen of met een 

dynamische slideshow uw bezoekers sturen. Ook stellen wij Google 

Analytics voor u in. Met deze plugin kunt u de bezoekers van uw 

website volgen. Wanneer u weet waar uw bezoekers vandaan komen en 

hoe deze op uw website navigeren wordt het makkelijker om uw 

website gaandeweg te optimaliseren of uw marketing hierop aan te 

passen. U kunt met dit pakket tevens gebruikmaken van een aantal 

extra opties zoals het implementeren van Google Maps, Live Chat of 

tracking van Affiliate partijen.  

 

 

 

Dit pakket is dé oplossing voor midden- en kleinbedrijf. Met een groot 

aantal pagina's heeft u meer dan voldoende ruimte voor het 

presenteren van uw diensten of productaanbod. De verwerking van 

gegevens is geoptimaliseerd voor een grotere hoeveelheid dataverkeer 

en volledig afgestemd op uw onderneming. Om u te ondersteunen in 

de groei van uw onderneming stellen wij Google Analytics voor u in. Ook 

optimaliseren wij de vindbaarheid van uw website voorzoekmachines 

(SEO). Wanneer u samenwerkt met een afilliate partner helpen wij u bij 

het instellen en beheren van de tracking.  

 

Het Website-large pakket werkt naadloos samen met ParkingPanel. Zo 

krijgt u bij het afsluiten van dit pakket in combinatie met ParkingPanel, 

automatisch een geïntegreerd reserveringsformulier. U kunt met dit 

pakket tevens gebruikmaken van een aantal extra opties zoals het 

implementeren van Google Maps of Live Chat. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een website toegespitst op uw bedrijfsvoering 

 
Om uw website nog beter te kunnen laten aansluiten bij de werkwijze van uw bedrijf 

kunt u een website speciaal voor uw onderneming laten ontwikkelen.  Bij "Website 

op maat" worden oplossingen speciaal voor uw bedrijf bedacht en gebouwd. Wij 

werken met een doortastende inventarisatie, gecombineerd met duidelijke 

projectstructuur.  Zo realiseren wij duidelijke offertes met heldere gespecificeerde 

prijzen en krijgt u en uw bedrijf precies wat het nodig heeft. 

  



 Bij het ontwikkelen van een website op 

maat hanteren wij een proces 

bestaande uit vier fases 

 

 

Fase 1: Inventarisatie & Offerte  
Wij beginnen met het vertalen van uw wensen en ideeën naar een uitwerkbaar concept.  In 

een verkennend gesprek brengen wij uw wensen in kaart. Door grondig te inventariseren 

kaderen wij de uitwerking, de planning en het budget. Ook voorzien wij u van aanvullende 

ideeën en advies waar u meer kansen mee kunt benutten. Wanneer alles duidelijk in kaart is 

gebracht  zullen wij u zo spoedig mogelijk een vrijblijvende offerte toesturen.  

 

 

Fase 2: Concept 

Samen werken we een concept uit waarin uw wensen worden omgezet in een functioneel 

ontwerp. Met wireframes schetsen wij de positionering van diverse onderdelen van uw 

website. Wij geven u een duidelijk beeld van de diverse functionaliteiten en de manier 

waarop er door de te bouwen module genavigeerd dient te worden.   

 

Als we hebben vastgesteld hoe de functionaliteiten verwerkt moeten worden en op welke 

manier deze worden weergegeven, werken wij enkele pagina's van uw website uit, om de 

vormgeving vast te stellen.  

 

 

Fase 3: Realisatie  
Nadat deze ontwerpen zijn goedgekeurd kunnen wij beginnen aan het realiseren van het 

eindproduct; Het technisch ontwerp. Nu de website aansluit bij uw eisen en wensen en wij 

een duidelijk overzicht van de functionaliteiten en vormgeving hebben, kunnen onze 

programmeurs aan de slag met de bouw van uw website.  

 

 

Fase 4: Testen & Oplevering 
Uw website wordt door ons grondig getest voordat wij het ter beoordeling neerleggen. In 

deze fase wordt uw site verfijnd totdat u volledig tevreden bent over het eindresultaat. 

Wanneer uw website succesvol uit de testfase komt zal deze door ons opgeleverd worden. 

Ook wordt er op basis van behoefte een service- & onderhoudscontract opgesteld.



  



Partner Implementaties 
Maak uw website compleet 

 
U kunt gemakkelijk tal van specialistische functies aan uw website toevoegen. 

Daarmee kunt u meer dan uzelf presenteren. Zo kunt u met het toevoegen van 

simpel te integreren modules, een totaaloplossing bieden die uw klant motiveert om 

van uw product of dienst gebruik te maken. Wij kunnen u adviseren bij het 

integreren van de volgende modules;  

 

Betaalsysteem 
Lever een totaaloplossing voor uw klanten en verkoop meer door de juiste betaalmethoden 

te ondersteunen. Met de flexibele, modulaire aanpak van onze betaalpartner, begint u met 

de betaalfunctionaliteit die u vandaag nodig heeft. U voegt betaalmethoden, kanalen en 

functionaliteiten toe wanneer dat nodig is.  

 

Klanttevredenheid module 
Wanneer uw klanten de mogelijkheid hebben om feedback te geven weet u precies wat er 

onder hen leeft zodat u hier op in kunt spelen. Een professioneel klantfeedbacksysteem is 

onmisbaar voor ondernemers die streven naar een hogere klanttevredenheid, een perfect 

bedrijfsimago en stijgende verkoopresultaten. 

 

Afilliate koppelingen 
Verveelvoudig het verkeer op uw website met afilliate partners. Onze affiliate partner 

adverteert voor uw bedrijf op het netwerk dat uw bedrijf beter kan profileren. Door een 

juiste tactiek toe te passen worden uw website bezoekers aangemoedigd tot klikken en 

kopen. 
 

 

ParkingPanel is een uitgebreid planning- en registratiesysteem gericht op de 

parkeerbranche. Het systeem biedt tal van mogelijkheden om de verwerking van 

reserveringen te versnellen. ParkingPanel is voorzien van een duidelijke werkomgeving 

gecombineerd met geavanceerde functies en een uitstekende beveiliging. En het mooiste is; 

ParkingPanel staat online. Zo heeft u altijd en overal toegang tot het beste planning- en 

registratiesysteem in de parkeerbranche. Vraag ons wat ParkingPanel voor u kan 

betekenen.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Ferenčik 2015 - Niets uit deze brochure mag worden gereproduceerd -in welke vorm dan ook- zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Ferenčik. De informatie en illustraties die in deze brochure 

voorkomen zijn gebaseerd op karakteristieken zoals die waren op het moment van drukken van dit document. De gepresenteerde schermafdrukken of grafische representaties met de daarbij behorende 

eigenschappen zijn afhankelijk van standaarden of opties en kunnen per overeenkomst verschillen. Op alle producten en diensten genoemd in deze brochure zijn de algemene voorwaarden van Ferencik Holding 

B.V. van toepassing. Het is mogelijk dat er afwijkingen voorkomen in uitvoering of samenstelling van de in dit blad genoemde producten of diensten.  

Neem vóór aanschaf altijd contact op met Ferencik voor Verkoop- & Service informatie. Deze brochure is een aanvulling van informatie in productbrochures en reclame-uitingen die eerder zijn verschenen dan 

de datering van dit document. Ferenčik behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering en/of prijzen aan te brengen. Ofschoon deze prijslijst met de grootst mogelijke zorg is 

samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. 

 

 

 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte! 
Bel ons op 023 - 57 69 269 of stuur een e-mail naar info@ferencik.net 

 


