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In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over nieuwe innovaties van het Negeso
Website/CMS Content Management Systeem.
Onze Negeso website www.negeso-cms.nl is in een nieuw jasje gestoken met een
tablet-vriendelijk webdesign.
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Een nieuwe mogelijkheid is de standaard gratis webshop maken met het online
bestelformulier met betaalkoppeling.

VERNIEUWDE NEGESO WEBSITE: TABLET-FRIENDLY WEBDESIGN
De Negeso website www.negeso-cms.nl
heeft een nieuw webdesign gekregen.
Naast dat wij er trots op zijn, illustreert
het nieuwe webdesign ook een aantal
interessante concepten.
Vertel wat je doet
Vertel in een paar concrete zinnen wat je
de bezoeker te bieden hebt. Dit is ook
goed voor de ranking in Google en
andere zoekmachines omdat zij de tekst
hebben om de pagina hoog te kunnen
plaatsen.
Afbeeldingen
Met de toename van tablets en
smartphones is de behoefte aan visuele
websites toegenomen. Bezoekers willen
eerst zien wat de website te bieden
heeft, nieuwsgierig worden gemaakt met
korte teaser teksten, en willen pas in
tweede instantie een uitgebreid verhaal
lezen.
Tablet & Smartphone Friendly

Op een tablet of smartphone wordt er
minder van het website menu gebruik
gemaakt en is het lastig om op “lees
meer” linkjes te klikken. Doordat de
vakjes nu geheel klikbaar (of tap-baar)
zijn is het voor mobiele bezoekers
makkelijker om naar vervolgpagina’s te
gaan: finger friendly. Met dit
“kranteneffect” zullen de gemiddelde
bezoektijden toenemen. Lees meer over
touch friendly webdesign op
http://www.negesocms.nl/webdesign_nl.html
P.s. Heeft u het (te) druk? Met onze
Website Setup Service maken wij uw
webpagina’s op en optimaliseren deze
tevens voor zoekmachines (SEO). U hoeft
ons alleen maar tekst en foto’s te sturen
en wij maken uw website turnkey online.
Voor meer informatie over website
maken, zie http://www.negesocms.nl/website_maken_nl.html

NIEUW: GRATIS WEBSHOP MET PAYPAL BETAALKOPPELING

Samenwerking tussen PayPal en Negeso

De samenwerking tussen Paypal en Negeso
heeft geresulteerd in een nieuwe
mogelijkheid van het Negeso W/CMS 3.0
Content Management Systeem: een
webshop met PayPal koppeling zonder
meerprijs. Onderdeel van de samenwerking
is dat u gratis hulp krijgt van onze PayPal
account manager bij het inregelen van een
merchant account.
Het maken van een webshop met een
custom productcatalogus is veel werk. Maar
met het nieuwe online bestelformulier is
het maken van een webshop zeer
eenvoudig geworden. Het maken van een
online bestelformulier is net zo eenvoudig
als het maken van een gewoon
webformulier: u hoeft alleen de producten,
prijzen en BTW in te voeren. U kunt het

formulier koppelen aan de PayPal cart
(alternatief is niet koppelen en op factuur
betalen). De rest gaat automatisch. De
betaling van de koper wordt automatisch
op uw PayPal account bijgeschreven.
Negeso is hier verder geen partij in en u
betaalt dus aan ons geen transactiekosten.
Lees meer over webshop maken op
http://www.negesocms.nl/webshop_maken_en_ecommerce_met_webwinkel_software_nl.ht
ml.

P.s. Met de Negeso Newsflash informeren wij onze relaties over nieuwe ontwikkelingen.
Wilt u deze informatieve e-mails niet meer ontvangen? Reply s.v.p. en wij verwijderen u
van de lijst.
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