
PROFESJONELT VERKTØY FOR Å BYGGE 
OG PUBLISERE WEBSIDER

Et av 
markedets 

mest fleksible 
webverktøy!

www.esite.no



Èn løsning - et hav av muligheter
E-site er et online verktøy for å bygge og publisere nettsider � raskt og enkelt. 
Du kan bruke E-site til å lage nettsider, bedriftsportaler, nettbutikker 
(e-handel), eller hva du måtte ønske. Du kan enkelt utvide nettsidene etter 
behov, og fortløpende oppdateringer gjør du på noen få sekunder. 

Med innebygde moduler som e-handel, nyhetsbrev, 
videovisning, bildegalleri, quiz, blogg, skjema, 
søkemotor, angrefunksjon og mye mer kan du 
enkelt ta i bruk moderne funksjonalitet på dine 
nettsider.

E-site er derfor det optimale webverktøyet 
for deg som arbeider profesjonelt med 
design og utvikling av nettsider.

Webdesign
E-site leveres med et grafisk standardesign, 
men du kan implementere ditt eget design, 
kjøpe designmal fra ekstern tredjepart, eller 
bestille spesialtilpasset webdesign fra en av 
våre samarbeidspartnere. Du velger det som passer deg best.

Jobb når og hvor du vil
Med E-site kan du arbeide med dine webprosjekter hvor som helst - når 
som helst. Det eneste du trenger er en datamaskin med internettforbindelse. 
Enklere blir det ikke.

Velg et fremtidsrettet webverktøy
Med E-site får du et verktøy du kan jobbe med i mange år fremover. Du kan 
enkelt utvide dine nettsider 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 webutvikling.

Vi leverer opplæring, support og drift av dine nettsider. Du trenger derfor 
bare å forholde deg til én leverandør. Les mer om oss på www.ikx.no.



Bli partner for et av markedets mest 
fleksible webverktøy
Jobber du i et reklame- eller kommunikasjonsbyrå? Som webdesigner eller 
webutvikler? Da oppfordrer vi deg til å søke om å bli E-site partner!

Som partner vil du få god opplæring i E-site og en innføring i alle mulighetene 
det gir. Vi tilbyr god salgsstøtte, og kan også bistå deg i dine webprosjekter. 
Du vil også bli invitert til å delta på våre kurs og seminarer hvor vi informerer 
om spennende nyheter, tekniske muligheter og nye trender.

Fordeler som E-site partner:
� Du kan levere profesjonelle webløsninger til dine kunder - sikkert, raskt og rimelig 
� Brukervennlig grensesnitt - slik at dine kunder enkelt kan oppdatere nettsiden selv
� Design nettsiden slik du ønsker - med E-site har du full fleksibilitet
� God salgs- og brukerstøtte
� Egen partnerkonto på www.esite.no - (kundeoversikt, kunnskapsbase, opprett nye nettsider mm)
� Konkurransedyktige forhandlervilkår
� Hjelp til utvikling av webprosjekter (les mer om prosjekter på www.ikx.no)

Fordeler for dine kunder:
� Får en fleksibel nettside som kan utvides etter bedriftens behov
� Enkelt å oppdatere sine egne nettsider; det eneste man trenger er en datamaskin  
   med internett - ingen forkunnskaper er nødvendig!



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

Gå inn på www.esite.no/bli-partner
og søk om å bli partner i dag.
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