
- en ny generasjon webløsninger.
WEBLØSNINGER



 
Den nye generasjons webløsninger setter en 
helt ny standard for hvordan vi opplever og 
bruker web som kommunikasjonsmedium. 

DESIGN
FUNKSJONALITET
OPPLEVELSER

Design og funksjonalitet 
skaper gode opplevelser.
 
Design, funksjonalitet og brukervennlighet er i fokus. Integrasjon med sosiale medier, 
applikasjoner og utvidelser. Medlemsregister og timebestillinger. Mulighetene er mange. 

Musikk, film, spill, blogg, nettbutikk, presentasjoner, bildegallerier og mye mer. Alt i én og 
samme webløsning. 

PC, mobil og nettbrett.
 
PC, mobiltelefon og nettbrett har blitt en selvfølge for folk som vi surfe på internett, kjøpe 
produkter, finne informasjon, spille spill, se filmer og mye mer. Med en moderne E-site 
webløsning kan bedriften din oppnå tydelig og målrettet kommunikasjon i alle kanaler. 

Er du tilgjengelig der kundene dine er?
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Trender i sosiale medier. 
 
Drøyt 2 millioner nordmenn er nå innom nettsamfunnet Facebook hver dag. Hvis vi 
inkluderer andre kjente sosiale medier som LinkedIn, BIIP, Twitter og Origo så er det i 
underkant av 4 millioner brukere av sosiale medier i Norge.  

Vi tar i bruk moderne webteknologi for å tilpasse funksjoner og integrere sosiale medier 
i din nettside. Kanskje kundene dine begynner å tipse sine venner om ditt nettsted på 
Facebook? 

Synlighet i  
verdens største søkemotor. 
 
Bli synlig på Google! Med innebygde verktøy for søkemotoroptimaliering vil nettsidene 
dine få god synlighet på verdens største søkemotor!
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Som E-site Partner hjelper vi deg å finne de 
riktige løsningene i en verden av muligheter. 

Bruk av riktig teknologi gir effektive løsninger for 
at din virksomhet skal lykkes på nett. 
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QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Du har behovene. 
Vi har løsningene. 

 

Last ned denne brosjyren på mobilen > skann koden i bildet over.

E-site er en produktserie fra Interkodex AS, Ravnsborgveien 33, 1395 Asker - www.ikx.no

- Finn gratis app som f.eks ScanLife på Appstore!

Utvidelser og tilleggsfunksjoner
I vårt galleri finner du tilleggsfunksjoner 
og open source applikasjoner for din  
E-site løsning. Bestill utvidelser og tilleggs-
funksjoner - når behovet melder seg.

Enkel og fleksibel oppdatering
Med E-site kan du oppdatere dine nettsider  
når og hvor du vil. Du trenger kun en nett-
leser og internettforbindelse. 

Finn din nærmeste                   Partner på www.esite.no/partnere


