web development

YachtFocus-methodiek
YachtFocus kiest voor soepele samenwerking op basis van een vooraf uitgewerkt
projectplan. Ervaren IT-ers voeren dat uit aan de hand van een checklist en onder strakke
regie. Er is intensieve communicatie op de afgesproken meetmomenten. Het eindresultaat
is conform afspraken over de inhoud van de site, budget en datum. Dankzij onze ervaring
perfectioneerden wij onze werkwijze tot in de puntjes, tot genoegen van tevreden
opdrachtgevers. Wij noemen dit de YachtFocus-methodiek. Kwaliteit, budget en einddatum
zijn zekerheden bij YachtFocus.

Gestructureerd naar het eindresultaat werken

1 	
Zet voor uzelf op rij wat beter moet aan uw oude site en maak een lijst van sites die u
mooi en goed vindt. Bekijk ook op YachtFocus.company reeds opgeleverde sites en onze
templates voor het fictieve botenbedrijf ‘XYZ Yachtbrokers’. Deze sites zijn gebaseerd op
responsive WordPress-thema’s die zich in diverse branches bewezen hebben.
2 	
Met deze voorbereiding krijgt u uw wensen helder voor ogen en kunt u het gesprek
aangaan met onze internet consultant en web designer. Bel 020-4560995 voor een
vrijblijvende afspraak. YachtFocus doet een ‘reality check’, adviseert over de haalbaarheid en
oppert extra mogelijkheden.
3 	
Beschikbare content wordt geïnventariseerd en alle bouwstenen worden gepositioneerd.
YachtFocus schrijft een gedetailleerd projectplan, de basis voor onze offerte. Wij doen dat
dus vooraf. Hierna is alles helder om de opdracht definitief te maken en akkoord te gaan
met onze aanbieding.
4 	
Alle content (afbeeldingen, teksten, film) wordt klaargezet, de bouw start aansluitend.
Tijdens de bouw volgen één of meer tussenrapportages, afhankelijk van het gekozen traject
(zie volgende pagina’s). Voor de opdrachtgever is wensen formuleren en content aanleveren
de meest intensieve fase, maar wel cruciaal.
5 	
Intern testen doet YachtFocus met meerdere functionarissen (ontwikkelaar, support,
projectleider). De opdrachtgever doet een acceptatietest. Bij de oplevering horen uitleg,
een handleiding en ondersteuning door onze helpdesk. Bugherstel tot een jaar na
ingebruikname van de website is inbegrepen.
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In plaats van YachtFocus een design te laten maken, kunt u als opdrachtgever ook zelf of via uw
reclamebureau de vormgeving aandragen.

Meer weten over dit onderwerp? www.YachtFocus.company/websitebouw | T +31 (0)20 4560995 | info@yachtfocus.com
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