
Registratie domeinnamen  

Website bouwen op maat 

Website onderhouden 

Intranet voor uw bedrijf 

HTML applicaties op maat 

Google Apps for Work 

Persoonlijke opleidingen 

Helpdesk 

Maak vandaag nog een afspraak,  

wij helpen u van A tot Z 

Website Modules 

2go4.be Nieuws, blog 

amsmilitaria.be Militaire materialen 

agenceinfoimmo.be Vastgoed 

arms-books.com Boeken verkoop 

bacd.be Nieuws, agenda, leden... 

bbno.be Nieuws, agenda, leden... 

bottarga.be Restaurant, menu 

dameskledij-el.be Boetiek aan– verkoop 

dekotap.be Opvolging bestellingen 

fizoma.be Agenda, inschrijven, nieuws 

gouwyprinting.be Orders drukwerk 

gryphydrauliek.be 2de hands buldozers 

immovisie.be Syndic beheer 

lucienoostende.be Take away 

estimo.be Vastgoed 

oogcentrumoostende.be Nieuws, blog 

pompoen.be 2de hands verkoop kledij 

nwo.be Agenda, inschrijven, nieuws 

naamtekoop.be Domeinnaam aankopen 

vastgoednaessens.be Syndic beheer 

 

BYS bvba 

Stokkellaan 132 

8400 Oostende 

Info +32 (0)59 44 55 70 

info@bys.be    www.bys.be 

BE 0823 203 069 

BYS - BY YOUR SITE Overal bereikbaar 

Programma 

in de cloud 

 Backoffice 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ook uw partner voor ... 

REFERENTIES 

3900 € 

vanaf 



Alle prijzen exclusief 21% BTW.   Update 01/03/2022 
Deze folder vervangt alle vorige 

Voorbeeld aanbod “vastgoed” 

Persoonlijke opmaak 
 Dynamische site 

Is een website die bestaat uit twee categorieën. 

Een eerste weergave is er voor de bezoeker. 

De bezoeker kan via de website een actie on-

dernemen, dat kan gaan tot het bestellen van 

een product of een inschrijving op een agenda 

of een vraag of een andere actie… 

Daarnaast is er de “backoffice” voor de ei-

genaar/webmaster. 

 Wat wij doen 

We analyseren uw project. 

We werken een voorstel uit 

We registreren een domeinnaam 

We zetten een hosting op 

We ontwikkelen het programma 

De test-fase start en de website 

gaat online 

 Prijs 

Opbouwen van een website met een back-

office module, vanaf 3900 euro.  

Extra werken in regie aan 56 euro/uur.  

Domeinnaam vanaf 22,31 euro per jaar. 

Hosting vanaf 396,69 euro per jaar. 

 Backoffice 

De BACKOFFICE is een beveiligde omgeving.  

Met je gebruikersnaam en paswoord krijg je 

toegang. Je ziet een overzicht van de beschikba-

re modules voor jou project. Sommige modules 

werk je bij met nieuwe artikels, andere modules 

tonen je informatie over bijvoorbeeld de verkoop... 

De nodige modules worden bij aanvang van het 

project gekozen. Deze bepalen voor een groot 

deel ook de uiteindelijke prijs van het project.  

Elke module is verder ingedeeld in “sub items” 

voor het bijwerken van de gegevens.  

Heel eenvoudig en gebruiksvriendelijk. 

 Inhoud 

Elke klant wenst wel iets anders, daarom zijn 
de “backoffices” van BYS allemaal unieke pro-
gramma’s. - Handmade - 
 

Aan de hand van een analyse en het uitbou-
wen van een structuur wordt er bepaald wat er 
allemaal in de backoffice mogelijk moet zijn. 

 Verschillende modules 
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