Beste Relatie,
Met de Negeso Newsflash brengen wij onze relaties op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. In
deze nieuwsbrief informeren wij u graag over Touch Friendly Webdesign en de nieuwe Template
Editor.

Touch Friendly Webdesign
Hebt u wel eens op uw smartphone of tablet geprobeerd een “lees meer” link te openen, door deze
te aan te raken met uw vinger?... Met een Touch Friendly Webdesign wordt uw website op devices
met een touchscreen, zoals tablets, smartphones of touchscreen notebooks, voor uw bezoekers
beter te gebruiken. Uw homepage wordt voorzien van aanraakvriendelijke tegels en het website
menu wordt ook geschikt gemaakt voor touch. Een voorbeeld van een Touch Friendly Webdesign
kunt u vinden op www.negeso-cms.nl, www.budgetdetachering.nl, www.tevema.com en
www.jolamode.nl. Waar u ook klikt of tapt in de tegel, de link wordt geopend.

Wij bieden u nu de mogelijkheid om ook uw Touch Friendly website maken met een speciale
aanbieding voor onze Negeso klanten: een Touch Friendly Webdesign voor uw homepage, lees
meer op http://www.negeso-cms.nl/website_maken_nl.html. Bel snel naar 030-8080203.

Negeso Template Editor
Met de nieuwe Negeso 3.1 Template Editor kunt u zelf het design van uw webpagina aanpassen. Zie
ook http://www.negeso-cms.nl/webdesign_nl.html voor meer informatie over web design.
Alle pagina’s in uw Negeso website zijn gebaseerd op een page template (pagina sjabloon). Een
page template legt het design van de pagina vast: de elementen die op de pagina worden getoond,
zoals menu, nieuws items en content vlakken, en de styling: lettertype, kleuren, grafische
stijlelementen, enz. Dit zorgt ervoor dat uw website een uniforme uitstraling heeft. Tot nu toe
werden deze page templates door een technicus gebouwd. Met de nieuwe Negeso W/CMS 3.1
Template Editor kunt u nu zelf als content manager de page templates van uw website aanpassen of

nieuwe page templates maken. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een nieuwe huisstijl creëren of
pagina’s met een andere indeling maken.
Wilt u meer informatie, stuur dan een email naar support@negeso.com. Of bel 030-8080203.

Met vriendelijke groet,
Negeso W/CMS
support@negeso.com
+31.30 8080203
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.
Kijk naar onze Hoe kan ik ... Youtube filmpjes!
Wilt u zich uitschrijven, stuur dan een email aan support@negeso.com.

