
PROFESJONELLE NETTSIDER TIL DIN BEDRIFT
..det er enkelt med E-site

Passer for
både små og 

store bedrifter!

www.esite.no



Enkel webpublisering med E-site
E-site er et online verktøy for å bygge og publisere nettsider � raskt og enkelt. 
Nettsider, bedriftsportaler, intranett og nettbutikk (e-handel) er bare noe 
av det vi kan levere med E-site. Løsningen kan utvides etter behov, og 
fortløpende oppdateringer kan du gjøre selv på noen få sekunder. 

Med innebygde moduler som e-handel, nyhetsbrev, videovisning, flash, 
angrefunksjon, bildegalleri, quiz, blogg, skjema, søkemotor og mye mer kan 
du få moderne funksjonalitet på dine nettsider - uten at du trenger å investere 
store summer i tradisjonell webutvikling.

Oppdater når og hvor du vil
E-site er det optimale webverktøyet for deg som ønsker en moderne 
nettside som du enkelt kan oppdatere selv. Du kan oppdatere nettsiden hvor 
som helst - når som helst. Det eneste du trenger er en datamaskin med 
internettforbindelse. Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon om 
opplæring og brukerstøtte.

Webdesign tilpasset din firmaprofil
Designet kan tilpasses din firmaprofil etter ønske. Dersom din bedrift har 
eksisterende nettside kan dette designet implementeres, eller du kan få 
spesialtilpasset design fra en av våre profesjonelle partnere.

Utvid nettsiden etter behov
Med E-site får du en løsning din bedrift har glede av i mange år fremover. 
Dine nettsider kan utvides med nye funksjoner etter behov. Våre 
programmerere jobber kontinuerlig med å utvikle ny funksjonalitet slik at 
E-site skal kunne tilfredsstille morgendagens krav til effektiv webpublisering.

Profesjonelle partnere
E-site selges kun gjennom godkjente partnere. Du finner oversikt over våre 
partnere på www.esite.no/partnere. Partnerne tilbyr blant annet rådgivning, 
webdesign, opplæring og brukerstøtte til din E-site løsning.



Hvorfor velge E-site?
� Avansert webverktøy som er enkelt å bruke

� Mange innebygde moduler/funksjoner

� Enkel oppdatering

� Kan utvides etter bedriftens behov

� Tilrettelagt for Google optimalisering

� Sikker drift i et trygt driftsmiljø

� Enkel tilgang til oppdatert statistikk

� Kan integreres med eksisterende datasystemer

� Konkurransedyktige priser

Våre partnere tilbyr:
� Salg og rådgivning av E-site løsninger

� Webdesign tilpasset din firmaprofil

� Hjelp til design og utvikling 

� Support, opplæring og brukerstøtte



Interkodex AS, Ravnsborgveien 33, 1395 Hvalstad
Tlf: +47 47 91 84 83 - www.ikx.no - www.esite.no

Ønsker du mer informasjon? Les mer på www.esite.no
eller kontakt din lokale E-site partner:
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