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One-Click
Optimaal beheer van
uw gemeentelijke
website
Heeft u behoefte aan een (tijdelijke)
website voor een project, campagne of
organisatieonderdeel naast uw
gemeentelijke website? Met Green Valley
One-Click beheert u uw gemeentelijkeen projectwebsites allemaal vanuit één
CMS!

Met Green Valley One-Click maakt u een keuze uit wel
20.000 templates. Na het uitzoeken van een mooie en
passende template ontwikkelen wij de website. U kunt
daarna aan de slag met het toevoegen van media en
content. Wilt u de website na een tijdje aanpassen met
een nieuwe look and feel? Geen probleem, dan passen
we dit gewoon aan.
Het grote voordeel van het beheren van uw projectsites
binnen hetzelfde CMS, is dat u al uw content eenvoudig
kunt uploaden, beheren, delen en hergebruiken op
verschillende pagina’s en sociale kanalen.

Voordelen en mogelijkheden
Enkele voordelen en mogelijkheden van Green Valley
One-Click:
x
x
x
x
x

Een nieuwe website wordt in twee weken online
ontwikkeld
Wij maken gebruik van open source templates:
ontwikkelkosten zijn daardoor laag
Optimaal beheer van meerdere websites binnen één
CMS
U bespaart aanzienlijk op de beheerkosten
Al uw websites met dezelfde hoge kwaliteits- en
veiligheidsstandaarden voorzien van moderne
vormgeving, aangepast aan uw wensen

Meer weten? Neem voor een toelichting, demo of een prijsopgave contact op
met uw accountmanager of bel 015-2511000 of mail naar info@greenvalley.nl

Binnen de One-Click omgeving kan gebruik worden
gemaakt van de volgende functionele
componenten:
x Webpagina’s en documenten;
x Afbeeldingen en (embedded) video’s;
x Mappen, interne en externe links;
x Contactformulier.
Uw One-Click website wordt door Green Valley
geplaatst op onze SaaS omgeving. Het is ook
mogelijk de One-Click website(s) op uw eigen SaaS
of on-premise omgeving te draaien. We leveren
One-Click op inclusief gebruiksrecht, hosting en
updates.
Informeer naar de mogelijkheden.

M

et onze roots in communicatie en eDiensten zijn de oplossingen van Green Valley door ervaring rijk
aan functionaliteit en voldoen aan alle (beveiligings)standaarden die noodzakelijk zijn voor uw
bedrijfsvoering. Met One-Click voegen we daar nu ook nog eens een extreme mate van flexibiliteit
aan toe waardoor u snel en effectief in kunt spelen op een steeds sneller veranderende omgeving!

Meer weten? Neem voor een toelichting, demo of een prijsopgave contact op
met uw accountmanager of bel 015-2511000 of mail naar info@greenvalley.nl

