CMxM
Content Management volgens MxM MultiMedia
Een CMS is het gestructureerde beheer van alle elementen zoals op een website.
Een internetsite bestaat al snel uit honderden elementen: tekst, afbeeldingen, geluid,
animaties of te downloaden bestanden. Deze elementen bij elkaar worden de 'content'
genoemd. De content moet regelmatig onderhouden worden, want een bezoeker verwacht een actuele website. Om het actueel houden van een site te vergemakkelijken
bieden wij ons CMxM aan. Met dit systeem kunt u eenvoudig uw eigen website beheren,
aanpassen en up to date houden. U bent zelf in staat om uw website een eigen invulling
te geven en te behouden. Door de vele mogelijkheden van het content management
systeem kunt u altijd en overal uw website op eenvoudige wijze aanpassen.

Uw eigen website beheren, een fluitje van een cent !
Dat ons CMxM erg makkelijk te bedienen is, kunt u eigenlijk alleen maar zelf ondervinden. Daarom kunt u een gratis vrijblijvende demonstratie krijgen om eens te kijken
hoe eenvoudig ons CMxM eigenlijk is. En om te zien dat iedereen met het systeem
overweg kan. Of u kunt een gratis demo account aanvragen zodat u zelf aan de slag
kunt en zelf kunt ondervinden wat CMxM voor uw bedrijf kan betekenen.
Bel of mail vandaag nog en overtuig u zelf

De voordelen op een rijtje
Altijd en overal uw website beheren.
Uw website altijd up to date.

Altijd en overal uw website beheren
Met behulp van CMxM bent u niet meer afhankelijk van waar u uw website beheert.
Vanaf een andere vestiging, op kantoor, thuis, maar ook onderweg. Overal waar u
beschikking heeft over een internetverbinding kunt u uw website onderhouden.
Het programma om uw website te beheren draait op dezelfde webserver als uw
website. Uw aanpassingen zijn dat ook direct verwerkt.

Op eenvoudige wijze uw site aanpassen.
Meerdere gebruikers toegang geven.
Geld besparen omdat er geen tussenkomst is van een duur webdesignbureau.
Tijdbesparing. U hoeft niet meer
te wachten tot uw aanpassingen zijn
gemaakt. U doet het zelf !

Uw website altijd up to date
Het aanpassen van uw website met CMxM is net zo eenvoudig als het maken van een
e-mail bericht of een brief in Word. Hierdoor houdt niets u tegen om uw website
actueel en up to date te houden.

Meerdere gebruikers toegang geven

Onbeperkt aantal pagina’s.

U als beheerder, kunt meerdere gebruikers toegang geven om uw website te onderhouden. U kunt bijvoorbeeld iemand rechten geven om (alleen) de online agenda te
beheren of de nieuwsmodule. Hierdoor bent u nog beter in staat om uw website
actueel en up to date te houden !

Toekomstvast. Er vindt een constante
ontwikkeling en innovatie plaats.

Eenduidige vormgeving (conform uw huisstijl)

Tal van kant-en-klare modules.
Denk aan een online agenda, upload
module voor grote bestanden, nieuwsbrieven, foto-album, enquêtes enz enz

Voor uw website leggen wij alle te gebruiken lettertypen en kleuren vast in een zogenaamd stylesheet. Ook maken wij voor de meeste klanten een aantal templates
aan voor het gebruik op de pagina’s. Denk hierbij aan een tekstblok met foto’s rechts
op de pagina. Door deze hulp kunt u, of de mensen die u heeft aangesteld, uw website eenduidig vorm geven en de stijl in stand houden !

Uitgebreide tekstmogelijkheden met wysiwyg-editor

Eenvoudig foto’s uploaden en plaatsen op de website

Onbeperkt pagina’s aanmaken en bewerken

CMxM
CMxM referenties
Steeds meer bedrijven maken gebruik van het CMxM om hun website te onderhouden
maar ook om de informatie erop actueel en interessant te houden.
Naast grote organisaties zoals Bouwbedrijf Midreth, Corus en de Universiteit Maastricht
maken ook kleine en middelgrote bedrijven gebruik van het CMxM.
Een aardig voorbeeld is een zzp-er die zijn bedrijf in beschoeiingen, heeft uitgebreid met
een assortiment hobby- en tuinkassen. De bestaande website is snel aangepast en alle
informatie, zoals weekaanbiedingen, worden in eigen beheer ingevoerd.
Belangrijk daarbij is de nadruk die is gelegd op gebruikersvriendelijkheid. De genoemde
bedrijven en instanties maken gebruik van het CMxM omdat daarmee snel en zonder
technische kennis de inhoud van een webapplicatie kan worden aangepast.

Voor veel klanten maken wij sjablonen
aan voor het invoeren van de gegevens
op een pagina. Hierdoor wordt het aanmaken van pagina’s eenvoudiger, maar
houdt het ook een consistente vormgeving.

De CMxM module’s
Nieuwsberichten, snel en actueel nieuwsberichten publiceren.
Agenda, al uw belangrijke data online.
Zoeken, snel zoeken op de hele website.
Foto-album, geheel geïntegreerd en in
de stijl van uw website.

Het CMxM heeft een uitgebreid systeem
voor het beheren van afbeeldingen en
bestanden op de website. Snel en simpel
kunt u uw bestanden en afbeeldingen
uploaden en onderhouden!

Printen, de informatie op uw website
passend en goed geprint.
RSS-module, de informatie op uw website als newsfeed.
Contactformulieren. Maak snel en eenvoudig uw eigen responsformulieren.
Nieuwsbriefmodule, snel een
nieuwsbrief opmaken en sturen.

Meer informatie of contact gewenst ?
Dat ons CMxM erg makkelijk te bedienen is, kunt u eigenlijk alleen maar zelf
ondervinden. Daarom kunt u een gratis vrijblijvende demonstratie krijgen om
eens te kijken hoe eenvoudig ons CMxM eigenlijk is. En om te zien dat iedereen
met het systeem overweg kan. Of u kunt een gratis demo account aanvragen
zodat u zelf aan de slag kunt en zelf kunt ondervinden wat CMxM voor uw
bedrijf kan betekenen.
Bel of mail vandaag nog en overtuig u zelf.

MxM MultiMedia
Oosterweg 1
1619 AC Andijk
0228-593728
info@mxm.nl

