R EFERENTIES

BYS - B Y Y OUR S ITE
Ook uw partner voor ...

4kronen.be

antjetytgat.be

bodexpartners.be

bootsea.be

cantafideles.be

cin-nic.be

dameskledij-el

degroose.be

devlasschaard.be

duinhelm.be

expo18.be

familievanloo.be

flowaanzee.be

gebcai.be

grd.be

ierengunter.be

jciom.be

kapsaloncelineanzegem.be

kineoostende.be

klassiekaanzee.be

lastalla.be

leffeoostende.be

netdidned.be

otvnoordzee.be

psa-belgium.be

posseidonoostende.be

schuttersgildebredene.be

stevenvandenabeele.be

turbotin.be

walterhosten.be

 Registratie domeinnamen
 Website bouwen op maat
 Website onderhouden
 Intranet voor uw bedrijf
 HTML applicaties op maat
 Google Works
 Persoonlijke opleidingen
 Helpdesk

Google
WEBSITES

Maak vandaag nog een afspraak,
wij helpen u van A tot Z

Eigen onderhoud

BYS bvba
Stokkellaan 132
8400 Oostende
Info +32 (0)59 44 55 70
info@bys.be

www.bys.be

BE 0823 203 069
Google websites zie www.bysbvba.be

Uw naam is goud waard

995 €

Wij zorgen voor uw website


Google Site





Inbegrepen

Google sites is een op de cloud gebaseerd programma waarbij u heel eenvoudig uw eigen website kan onderhouden.
U kan de website vanop elke computer en
op gelijk welke locatie bewerken. Open
een pagina, bewerk de tekst, voeg foto's
of video toe en .. opslaan.

• Configuratie Google Works

Publiceer je website… en klaar!

• Formulier met e-mail module

Eenvoudig, snel en doeltreffend.

• Google mail, drive en apps

• Persoonlijke lay-out

• Opmaak tot 10 pagina’s
• Tot 30 foto’s bewerken
• Gratis Google foto’s

• Google maps & statistieken

Werkwijze

• Contacteer ons
• Wij beantwoorden alle vragen

• U bezorgt ons uw gegevens
• Uw website wordt gebouwd
• U controleert de website
• De website gaat "online"
• U ontvangt de factuur
Meer info www.bysbvba.be

• Handleiding (PDF en online)

Heel interessant voor intranet


•
•
•
•
•
•
•
•

Een intranet is een private website voor
de organisatie. Zo kan men binnen deze
organisatie informatie en bestanden delen
die NIET door derden zichtbaar zijn.

 Prijs
Gebruiksgemak

Geen extra programma nodig
Niet gebonden aan één computer.
Werken van waar u wilt, thuis, bureau, op vakantie
Meerdere personen kunnen aanpassingen doen
Totale ruimte van 30 GB, onbeperkt aantal pagina’s
Responsive design, klaar voor smartphone
Extra veilig, gebruik van httpS:
… en nog meer….

Een compleet pakket voor 995 euro.
Configuratie domein en hosting GRATIS
Extra werken in regie aan 56 euro per uur.

Abonnement per jaar
Hosting website admin
Google Works account
Domeinnaam
Alle prijzen exclusief 21% BTW.

62,40 euro
62,40 euro
22,31 euro

Wat men zelf wilt
plaatst men op het intranet. Adressen, handleidingen, documenten,
foto, video, agenda, login en paswoorden...
Een medewerker kan veilig de informatie
raadplegen op pc, tablet of smartphone.

