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Content Management Systeem (beheer website) 
Het programmeren en integreren van een beheersysteem, waarmee de website door de 
beheerder zelf te 
veranderen zijn zonder tussenkomst van webdesigner, is voor uw website gewenst voor 
de nieuwe website. Via het door Digizon.nl te leveren beheer systeem kunnen de 
pagina’s worden bijgewerkt, toegevoegd etc. De website is na instructie gemakkelijk te 
beheren. 
U ontvangt 1 licentie voor een ongelimiteerd aantal cms-gebruikers voor het gebruikte 
domein. 
 

Korte uitleg Content Management Systeem: 
Met dit beheersysteem kan een hele site beheerbaar gemaakt worden (onderhouden). U 
hoeft geen 
grafische of beeld kennis te hebben om dit te kunnen doen, het CMS is zeer 
gebruiksvriendelijk en zoekmachine geoptimaliseerd. 
 
Ons CMS (De Web Manager) is al meer dan 6 jaar actief doorontwikkeld. Door deze 
lange doorontwikkeling is het systeem standaard voorzien van de volgende onderdelen: 
- Woorden/beelden en andere onderdelen kan worden bewerkt 
- Tekst/beelden pagina’s aanmaken en aanpassen 
- Navigatie-structuur aanpassen 
- Gemakkelijk foto’s uploaden 
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Het CMS is jarenlang uitvoerig getest, geoptimaliseerd en toegepast bij allerlei soorten 
van dienstverlening en projecten, als ook in reisbureaus en online winkels, bouwmarkten 
en websites t.b.v. medische zorg. 
 
Een belangrijke eigenschap van Webmanager is dat u het kan uitbreiden met diverse 
modules. Hieronder vindt u een overzicht van beschikbare modules om Webmanager uit 
te breiden. 
 
 

Licenties: 
Elk CMS is gekoppeld aan een domein. Bij aanschaf van een CMS-pakket, geldt een 
onbeperkt bruikbaar CMS voor 1 domein. 
Bij aanschaf van 2 of meerdere CMS-systemen op meerdere domeinen, neem dan 
contact met Digizon op voor een aanbieding op maat. 
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Beheersysteem Modules 
 

Agenda 
Wilt u uw bezoekers laten weten op welke beurs of markt u binnenkort te vinden 
bent? Of geeft u bijvoorbeeld cursussen en wilt u deze overzichtelijk weergeven op 
uw website? Met Agenda kunt u zelf deze gebeurtenissen invoeren en laten 
weergeven op uw website. Dit is niet alleen mogelijk op een specifieke agendapagina, 
maar ook bijvoorbeeld door het agendapunt met titel in de rechtermarge van uw 
website weer te geven. Met de Agenda module kunt u per pagina aangeven waar u 
de agendadata wilt weergeven. Tevens kunt u bepalen wanneer een Agendapunt op 
de website wordt weergegeven. Zo kunnen ‘oude’ data automatisch van de 
website worden verwijderd. Zo blijft uw website altijd up to date! 
 

 
 

FAQ (Frequently Asked Questions) 
Veel klanten hebben vaak dezelfde vragen. Hiervoor kunnen ze natuurlijk met uw 
organisatie bellen, of een e-mail sturen, maar het zou mooier zijn als uw klant het 
antwoord snel en makkelijk op de website terug kan vinden. Hiervoor hebben wij de 
FAQ module ontwikkeld. Met deze module kan de bezoeker kiezen uit verschillende 
categorieën. Daarna krijgt hij een overzicht van alle vragen die binnen deze categorie 
passen. Na het aanklikken van één van de vragen komt het antwoord op de vraag te 
voorschijn. Deze module komt natuurlijk met een handige administratie pagina waar 
u de categorieën, de vragen en de antwoorden kunt beheren. 
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Mail subscriber 
Wilt u nieuwsbrieven per e-mail gaan versturen? Dan is Mail subscriber voor u een 
onmisbare module. Via de website kunnen bezoekers zich inschrijven of uitschrijven 
voor de nieuwsbrief. Via de module kunt u de lijst met namen en e-mailadressen 
downloaden en in uw favoriete programma importeren, om daarmee de nieuwsbrief 
te versturen. 
 

 

Nieuws-mailer 
Creëer en beheer e-mailberichten 
Dankzij de handige online html-editor in combinatie met de template-manager maakt u in 
een handomdraai professioneel ogende newsletters, aankondigingen, productupdates 
en meer. 
Mailingadressen beheert u online. Of u nu 35 mails per maand verstuurt of wekelijks 
1000, alle tools zijn voorhanden om het beheer makkelijk te maken. 
Digizon nieuws-mailer houdt automatisch rapporten bij van elke verzending: wat is 
verzonden, aan wie, wanneer, etc… 

Opt-insysteem 
Het opt-insysteem is een systeem voor het op grote schaal verzenden van (vaak 
periodieke) e-mail of sms-berichten. Het houdt in dat elke ontvanger vooraf toestemming 
moet geven voor het toezenden van de e-mail of het sms-bericht. Meestal gebeurt dat 
doordat iemand zijn e-mailadres intypt in een aanmeldingsformulier op een website. 
 
Het opt-insysteem wordt gebruikt voor allerlei toepassingen, zoals besloten of openbare 
discussielijsten, aankondigingen, nieuwsbrieven en marketingcommunicatie van 
bedrijven. Het opt-insysteem wordt geïmplementeerd door Digizon WebManager. 
 
In kringen van ervaren internetgebruikers geldt als regel dat de toestemming eerst 
geverifieerd dient te worden. Dit wordt confirmed opt-in genoemd. De verificatie bestaat 
meestal uit een neutrale e-mail (dat wil zeggen, zonder de inhoud waarop de 
toestemming betrekking heeft), die aan het aangemelde adres wordt toegestuurd en die 
de ontvanger moet bevestigen door per e-mail te reageren of door een link aan te 
klikken. 
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Nieuws-beheer 
Met de News module kunt u uw website nog verder aankleden. U heeft hiermee niet 
alleen een nieuwspagina, maar u kunt ook headlines van nieuwsberichten met een 
link op andere pagina’s weergeven. Daarbij kunt u per nieuwsbericht aangeven op 
welke pagina’s de headline zichtbaar wordt. Door het toevoegen van 
nieuwsberichten zorgt u er voor dat de actualiteitswaarde van uw website omhoog 
gaat. Dit zal niet alleen beloond worden door zoekmachine’s zoals Google, die uw 
website vaker zullen bezoeken, maar ook door de bezoekers zelf. Die zien immers 
dat we inhoud van uw website regelmatig veranderd. Een onmisbare module voor 
informatieve websites. 
 
 

 
Figuur 1 – Nieuws overzicht 
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Figuur 2 – Nieuws bewerken/toevoegen 

 
 

Webshop met producten 
Met de Webshop Light module maakt u van uw website een webshop. Doordat deze 
module net als Webmanager volledig via internet werkt, kunt u uw producten vanaf  
iedere pc met internet eenvoudig en snel beheren. Binnen enkele minuten kunt u een 
product op de website hebben staan. Daarbij heeft u voor het beheren van uw 
webwinkel geen programmeerkennis nodig! De zorgt er voor dat u niet alleen een 
onbeperkte hoeveelheid pagina’s op uw website kunt zetten, maar ook zo veel 
producten als u wilt. Kopers kunnen hun bestelling via iDeal, PayPal, Overschrijving en 
Rembours betalen. 
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Multi-language 
Uw website in het Engels, Duits én Frans? Met Webmanager Multi language bepaalt u 
zelf in hoeveel talen uw website bekeken kan worden. Per taal kunt u een geheel nieuwe 
menustructuur aanmaken. Dit geeft u niet alleen de mogelijkheid om een website in een 
andere taal te maken, maar zo kunt u ook bepaalde pagina’s weglaten of juist toevoegen 
in andere talen. In overleg met u wordt bepaald hoe bezoekers de talen kunnen kiezen 
en dit wordt in de opmaak van uw website aangepast. 
 
 

Enkele Digizon-referenties 
- www.eichholtz.com 
- www.perfectlybasics.nl 
- www.plexus.nl 
- www.skoonecodesign.nl 
- www.ukkus.nl 
- www.kastengigant.nl 
- www.kingsofkeys.nl 
- www.hollandpoker.com 
- www.charrell.be 
- www.fashionmission.nl 

 
 
Meer referentie:: 

- http://www.digizon.nl/portfolio/ 
 
 
 

Google Statistieken 
Naast gegevens zoals aantal bezoekers en wanneer uw website bezocht is, wilt u 
misschien nog meer weten over de bezoekers van uw website. Zoals welke website 
ze voor het bezoek aan uw website bezocht hebben, met welke zoektermen men bij 
u terecht is gekomen, op welke pagina men is binnengekomen en hoe laat. Met 
Google Analytics weet u dit allemaal. 
 
Google Analytics is de zakelijke webanalyse-oplossing die u het juiste inzicht verschaft 
in uw websiteverkeer en marketingeffectiviteit. Krachtige, flexibele en gemakkelijk te 
gebruiken functies stellen u in staat uw verkeersgegevens op geheel nieuwe wijze weer 
te geven en te analyseren. Met Google Analytics bent u beter voorbereid om 
advertenties te schrijven die beter getarget zijn, om uw marketinginitiatieven te 
versterken en websites te maken die meer opleveren. 
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Figuur 3 – Voorbeeld van Google statistieken 

 

Google optimalisatie van levensbelang voor uw internet-project 
Van levensbelang voor uw internet-project is de vindbaarheid in Google. Een 
doorgedreven Google optimalisatie is dan ook geen overbodige luxe. Google is tevens 
gekend voor haar algoritme wijzigingen die soms nogal onvoorspelbare zoekresultaten 
opleveren. Een enorm belangrijk onderdeel is ongetwijfeld de inhoud. Google is gek op 
unieke en compacte teksten. 
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