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Hemsida Yodo 3.0
9 900:-

Exkl moms.

Vi erbjuder er marknadens mest prisvärda och användarvänligaste
publiceringsverkyg, Yodo, med möjlighet att enkelt komplettera med
färdiga moduler för intranät, kundhanteringssystem och projekthantering.
Obegränsat antal sidor och nyhetsfunktion. Layouten baseras på er
grafiska profil. Publicera enkelt alla era nyheter på hundratals sociala
medier som Facebook, LinkedIn och Twitter m.m.
Om Yodo 3.0
I publiceringssystemet Yodo 3.0 ingår en sökmotoroptimerad, responsiv hemsida som alltid håller sig modern. Alla
hemsidor som är byggda i Yodo ligger nämligen på en gemensam kärna som kontinuerligt blir uppdaterad och
anpassad efter dagens krav. I Yodo 3.0 kan du förutom hemsida bland annat ha ett komplett intranät, nyhetsbrev
eller varför inte din helt egna display (digital signage för t.ex. butik)?
Pris baseras på befintlig text, bild och grafik.
I publiceringsverktyget Yodo 3.0 ingår:
• En funktionell design där vi också lyfter din grafiska grafiska profil.
• Ett webbgränssnitt som är mycket lätt att administrera. (Miniutbildning ingår i priset där ni bl.a. lär er publicera
nyheter, lägga upp bilder och redigera texter.)
• Sökmotoroptimering - Som ni själva kan anpassa.
• Anpassade och responsiva sidor för både dator, surfplatta och mobiltelefon.
• Nyhetsfunktion.
• Obegränsat antal undersidor.
• Filarkiv för dokument, bilder och filmer.
• Möjlighet för tillvalsmoduler som t.ex. Display - t.ex. för butik, Nyhetsbrev, Webbshop, Lunchmodul, Komplett
Intranät med fler.
• Drift och lagring sker dygnsvis enligt säkerhetsvillkoren hos vår samarbetspartner GleSYS, en av Sveriges främsta
leverantörer av webblösningar sedan 1999.
• Hosting, utveckling, service och support av er hemsida ingår för endast 195:-/mån.
• 10 GB data ingår för tjänsten i grundavtalet.
+ En mängd andra möjligheter.
Du kan läsa mer om Sveriges smartaste publiceringssystem här: yodo.se
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