web development

Trajecten Template en Turnkey

“Dit zijn mijn wensen, zo moet het eruit zien,
maak mijn site naar beste vermogen”

Deze trajecten maken het de opdrachtgever eenvoudig. Het begint met een vooraf bekend
design, dat wordt ingevuld conform de huisstijl en wensen van uw bedrijf. Bij traject Template
maakt YachtFocus de basis en de jachtpresentatie, waarna de opdrachtgever zelf de content
invult. Zie een Template-site als een technisch vaarklaar bootcasco. Handigheid met WordPress
is wenselijk. De meerwaarde van traject Turnkey is dat YachtFocus óók de content invult en de
site 100% gebruiksklaar oplevert. In beide gevallen vertrouwt de opdrachtgever YachtFocus toe
om naar beste kunnen een prachtige site op te leveren, wat vaak verrassend mooi uitpakt en
ﬂink wat tijd en budget kan schelen.
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Voor beide trajecten

Kies een voorbereide makelaardijwebsite uit ons template-portfolio op YachtFocus.company of
kies een van de 200+ voorbeelden van het thema Bridge (zoek online op ‘ThemeForest Bridge’).
Dit design is de leidraad bij het formuleren van wensen in het projectplan en het verzamelen van
de content. Alles moet straks een plek vinden, al kunnen menu’s, aantal pagina’s en talen variëren.

Traject Template
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YachtFocus stelt de kleuren van de huisstijl in, voegt het logo toe en plaatst op de homepage een
welkomstfoto, film of slider en de laatst toegevoegde of uitgelichte boten. Wij implementeren
ook de gehele jachtpresentatie, het hart van elke botensite. Ook Google Analytics zit erin. De
opdrachtgever doet veel zelf: kleuren en indeling wijzigen, menu’s, pagina’s en formulieren
(af)maken, teksten en afbeeldingen toevoegen en ordenen. Alles met de bouwstenen die met het
thema meekomen om menugestuurd toe te passen naar believen. Een uur telefonische uitleg door
onze web designer is inbegrepen.

Traject Turnkey
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Bij traject Turnkey vult YachtFocus de site gebruiksklaar in met aangeleverde teksten en
afbeeldingen; de content. Homepage en jachtpresentatie worden in een vroeg stadium ter inzage
gegeven, de daarop volgende ronde is de acceptatietest. Na oplevering kan de klant zelf alsnog
wijzigingen aanbrengen, waar WordPress ideaal voor is. Traject Turnkey leidt doorgaans tot
kwalitatief hoogstaande sites omdat volledig vertrouwd wordt op het specialisme van YachtFocus:
web design.

