Beste Relatie,
Met de NEGESO NEWSFLASH informeren wij onze relaties over nieuwe ontwikkelingen. In deze
nieuwsbrief informeren wij u graag over versie 3.0 van het Negeso CMS.

NEGESO WEBSITE/CMS 3.0

Negeso Website/CMS 3.0 is de opvolger van W/CMS 2.x. Het content management systeem is vanaf de
grond af aan opnieuw opgebouwd door een team van designers, developers en SEO specialisten en is
onderworpen aan vele series van uitgebreide testen. Uiteraard gebruiken wij ons eigen CMS, de
Corporate Multi-Language Editie, in onze eigen website www.negeso-cms.nl. Naast een re-styling van de
beheer-interface en realisatie van vele vernieuwingen en verbeteringen, is er een aantal belangrijke
innovaties gerealiseerd op actuele thema’s:
• MEERTALIGE WEBSITE: voor het effectief en efficiënt kunnen beheren van een meertalige
website hebben wij 18 Go Global functies in het nieuwe CMS gerealiseerd, waaronder
configureerbare taal specifieke domeinnamen en de Site Translation Module.
• HOOG IN GOOGLE: Google Zoeken heeft 93% marktaandeel in Nederland. Negeso W/CMS 3.0
sluit perfect aan op de technisch eisen die Google Zoeken aan een website stelt; hierdoor kan
Google uw website goed indexeren, mits gemaakt met Negeso W/CMS 3.0. Daarbovenop is
Negeso W/CMS 3.0 geïntegreerd met vele andere applicaties en functies van Google.
• SOCIALE MEDIA: integratie van uw 3.0 website met sociale media kanalen zoals Twitter,
Facebook en LinkedIn.
• TOUCH-FRIENDLY op tablet & smartphone: Standaard biedt Negeso Website/CMS 3.0 de
mogelijkheid om touch-friendly tegels te maken, waardoor uw website op tablets en
smartphones prettig is te navigeren.

12 REDENEN OM NU TE UPGRADEN
Wij geven u 12 redenen waarom u nu zou moeten upgraden naar Negeso W/CMS 3.0:
1. Beheer uw website met de huidige populaire browsers: Internet Explorer, FireFox, Chrome en
Safari.
2. Touch-friendly: u kunt uw webpagina’s voorzien van touch-friendly tegels.
3. Vernieuwde editor: vele nieuwe en vernieuwde functies voor effectiever en efficiënter
aanpassen van webpagina’s en bekijken en herstellen van vorige versies van pagina’s.
4. Perfect geïntegreerd met Google Zoeken voor een hoge ranking: beheer meta-tags per site,
taalomgeving en pagina met slimme defaults.
5. Automatisch gegenereerde XML sitemap(s) voor Google Webmaster Tools en Google Zoeken
zodat al uw pagina’s, nieuwsberichten, producten, enz. goed worden geïndexeerd.
6. Taal specifieke domeinnamen: configureerbaar, voor een betere ranking in de lokale
zoekmachines.

7. Zoekmachinevriendelijke URL’s: alle onderdelen van uw website (pagina’s, afbeeldingen,
producten, nieuwsberichten, enz.) hebben een SEO-friendly URL, voor een hogere ranking in
Google en andere zoekmachines.
8. Google Analytics: koppeling is standaard, voor bezoekstatistieken.
9. Google Webmaster Tools: koppeling is standaard, voor informatie over de prestatie van uw
website in Google Zoeken.
10. Sociale media integratie van de nieuws module: nieuwsberichten automatisch publiceren op
Twitter, Facebook en LinkedIn.
11. Nieuwe modules: uw 3.0 website is uit te breiden met nieuwe modules: Site Translation Module,
Fotocarrousel, Dynamic Items Module, Google Shopping Module, e.v.a.
12. De tijdelijke speciale upgrade prijs!

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie? Lees meer over website maken met Negeso W/CMS 3.0 op http://www.negesocms.nl/website_maken_nl.html.

Bel 030 - 80 80 203!

Met vriendelijke groet,
Negeso W/CMS
support@negeso.com
+31.30 80 80 203
www.negeso-cms.nl
Negeso and SiteMentrix are brands of ICT Waterproof B.V. Op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en
overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Alle prijzen zijn in Euros en exclusief
BTW.
Wilt u zich uitschrijven, stuur dan een e-mail aan support@negeso.com.

