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“Internetaankopen blijven stijgen”

De online consumentenbestedingen stijgen dit jaar met 10% naar € 4,25 miljard. Ook het aantal online kopers
neemt nog steeds toe. In de eerste helft van 2011 hebben maar liefst 8 miljoen kopers een online bestelling
geplaatst, waarbij ook de gemiddelde besteding stijgt met 4%. Een groei die ook de media niet ontgaat en
regelmatig inzoomt op deze opvallende verschuiving van detailhandel naar online verkoop. De kansen liggen
op dit moment duidelijk op het internet. De wijze waarop is voor iedere organisatie weer anders. Daar denken
wij graag in mee. Ter inspiratie lichten we in deze Upd@te enkele projecten uit en bieden we een kijkje in onze
keuken.
Jean Marc Dagevos
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Recente projecten

Drawing applicatie
Voor één van onze opdrachtgevers is een applicatie
ontwikkeld voor het beheer van ruim honderduizend

Internet- en software oplossingen

digitale technische tekeningen. Deze tekeningen kunnen worden uitgegeven voor aanpassing of als referentie. Een tekening mag slechts één maal voor aanpassing worden uitgegeven, maar kan diverse malen
als referentie worden uitgegeven.
Voor de ontwikkeling is gekozen voor een webbased
intranet applicatie, draaiend op het .NET 4 Framework en gekoppeld met een Oracle database. Bij de
ontwikkeling is veel aandacht geschonken aan het
optimaliseren van de performance, waarbij zoveel
mogelijk zaken op de achtergrond worden uitgevoerd
zodat er sneller door de informatie kan worden
gebladerd.

Helpdesk support
Voor een relatie met een bedrijfskritische webapplicatie
verzorgen wij sinds twee jaar de dagelijkse helpdesk
support voor meer dan 600 gebruikers. Door het
nauwkeurig registreren en strakke organisatie is de
tijdsbesteding gedurende deze periode drastisch
teruggebracht. De goede samenwerking met de opdrachtgever heeft erin geresulteerd dat ook de development van
de nieuwe applicatie bij PreSoft wordt ondergebracht.

Ecommerce: Ondernemingsbank
In opdracht van een landelijk consultancy bureau is een webconcept ontwikkeld voor een online bedrijvenbank waar
vraag en aanbod wordt gepresenteerd en investeerders zich kunnen profileren. Beoogd wordt een marktplaats te
creëeren voor bedrijven die te koop zijn, partners zoeken, deelnemingen zoeken en voor beleggers/management die
op zoek zijn naar een bedrijf en zich kunnen presenteren. De publieke database is voor iedereen zonder kosten vrij

Online onderzoek module

toegankelijk. Anonieme profielen kunnen gedownload worden. PreSoft heeft het gehele traject van concept, user

In opdracht van een onderzoeksbureau is een online

design tot en met de technische realisatie verzorgd: een mooi voorbeeld van one stop shopping!

onderzoek applicatie ontwikkeld. Dit systeem bestaat

www.ondernemingsbank.nl

uit beheerbare vragenlijsten, uitgebreide rapportages
en een klantenportal. De rapportages kunnen direct
gegenereerd worden uit het systeem, als ook in het

Website: KNHS

portal worden gepubliceerd. Enkele bijzonderheden

Voor de Koninklijke Nederlandse Hippische

van het systeem zijn: routingmogelijkheid en het

Sportfederatie (KNHS) regio Zeeland is een geheel

aanmaken van kruisverbanden

nieuwe website ontwikkeld. Hierin staan de verenigingen

door de beheerder.

en de wedstrijdkalender centraal. Deze kalender heeft
een interactief karakter: verenigingen hebben rechtsreeks
de mogelijkheid om programma’s, startlijsten en uitslagen
toe te voegen.
		

www.knhszeeland.nl

Webshop: Xycle.nl

Primeur: ATT koppeling Rabobank

Racefiets- en MTB onderdelen bestellen doe je

Voor een relatie heeft PreSoft als eerste externe

tegenwoordig gewoon lekker vanuit je luie stoel. Bij

partner een directe koppeling ontwikkeld voor het

Xycle.nl vind je het complete gamma voor de liefhebber:

internetbankieren pakket van Rabobank Nederland.

van racefietsbanden, cassettes, zadels, helmen,

Bij het realiseren van deze koppeling lagen er

zonnebrillen enz. Deze webshop is opgeleverd inclusief

verschillende uitdagingen, zoals het genereren van

alle functionaliteit van het webshop platform. De totale

betalingen in de juiste formaten voor de Rabobank,

technische implementatie is daardoor in een

het kunnen inlezen van transacties vanuit door de

sneltreinvaart opgeleverd en is daarmee wellicht een

Rabobank aangeleverde bestanden en het kunnen

voorbeeld voor de wijze waarop e-business in uw

uitwisselen van data met de communicatietool (ATT)

organisatie kan worden ingevoerd.

van de Rabobank én het administratiesysteem van
onze opdrachtgever. Deze koppeling is ontwikkeld in
intensief overleg met Rabobank Nederland.
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Zoekmachine optimalisatie: doe-het-zelf tips

Vindbaar zijn op Internet; het is een hot issue, waar veel aanbieders gouden bergen beloven. Gelukkig
kun je veel zelf doen, gratis. Met een beetje gezond verstand en de juiste tips en technieken, kom je

Beursagenda 2011 - 2012

hoger in de zoekresultaten. Een overzicht van vindbaarheid tips op een rijtje:

Anuga

Inhoud
Zoals Google zelf zegt: maak webpagina’s voor bezoekers, niet voor zoekmachines. Zorg voor goede - liefst
unieke - kwaliteitsinhoud.

8-12/10/2011

Onderwijs & ICT

25-26/01/2012

Webwinkel vakdagen

25-26/01/2012

ISM The Future of Sweets
Titel
Zorg voor een goede beschrijvende titel met woorden die ook op de pagina zelf voorkomen. Elke pagina, is een
potentiële ‘landingspagina’, met een eigen titel, omschrijving en inhoud.
Maak een ‘site-map’
Een site-map bevat een compact overzicht van alle interne links op je site. Overzichtelijk voor bezoekers én
zoekmachines.
Meta tags

01/02/2012

Bouw & ICT

21-22/03/2012

Zorg & ICT

27-29/03/2012

De Klantcontact Dagen

24-25/04/2012

De Marketing Dagen

24-25/04/2012

De E-commerce Dagen

24-25/04/2012

Overheid en ICT

24-26/04/2012

Veelbesproken, ongetwijfeld overgewaardeerd, maar toch belangrijk om ze goed te gebruiken: de meta tags
‘description’, ‘keywords’ en eventueel ‘robots’.

Hulp bij SEO strategie

Verhoog je linkpopulariteit

Een selectief aantal klanten begeleiden wij op het gebied

Hoe meer (serieuze en relevante) webpagina’s met een hyperlink naar jouw pagina verwijzen, hoe hoger je in

van zoekmachine optimalisatie. Wij kunnen op basis van

de zoekresultaten komt.

onze eigen ervaring het traject ‘omhoog’ in Google begeleiden. Wij doen geen onrealistische beloftes en zul-

Structuur

len waar mogelijk werkzaamheden bij de opdrachtgever

Zorg voor een goede structuur op je pagina’s. Gebruik HTML elementen (H1, H2, H3) om de structuur te bena-

neerleggen. Onze SEO advisering bestaat uit:

drukken en om de belangrijkste zoekwoorden te herhalen in subtitels en kopjes.
•

Website Analyse;

Hyperlinks

•

Keyword onderzoek;

Zorg voor een goede linkstructuur op je pagina en tussen andere pagina’s op je eigen site

•

Webwinkel SEO;

•

Link Building;

Afbeeldingen en het ALT attribuut

•

Concurrentie analyse;

Het is effectief om afbeeldingen van ALT attributen te voorzien met daarin goede beschrijvingen die de relatie

•

Online marketingcampagne;

tussen de zoekwoorden en de pagina versterken.

•

Google Adwords.

www.presoft.nl/seo.aspx
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Sterke groei aantal webshops bij PreSoft!

Partner voor webshop ondernemers
Met onze e-commerce oplossingen komt u altijd goed

Bij de ontwikkeling, het inrichten en het beheer van een

voor de dag, zowel aan de voorkant van de website als

professionele webwinkel komt er nogal wat kijken. “Deze

ook aan de back-end. Het webshop platform biedt een

werkzaamheden passen ontzettend goed bij ons team”

uitgebreid scala aan mogelijkheden voor startende én

vertelt Jean Marc Dagevos. “De verschillende disciplines

ervaren ecommerce ondernemers. Steeds vaker zien wij

van user design, webdevelopment, database-

daarom klanten overstappen naar ons platform. Naast

management evenals een gezonde dosis gedrags-

de webshop specifieke functionaliteit in het beheer en

psyschologie, of zoals wij zeggen ‘klikgedrag’, komt hier

de presentatie van artikelen is PreSoft een betrouwbare

bij elkaar.” Ecommerce is dan ook een speerpunt binnen

partner die weet waar het bij een webshop om draait. Of

onze dienstverlening, een uitgangspunt waarop webshop

zoals een klant het laatst omschreef “de afspraken die ik

ondernemers hun online business kunnen bouwen!

met jullie maak worden altijd nagekomen, waar maak je

www.presoft.nl/webshops.aspx

dat nog mee”.

#volgjemenog?
Hoewel social media erg populair zijn, zijn er maar
weinig mensen die écht weten wat een netwerk is,
hoe het werkt en hoe u het kunt inzetten. ‘#Volgjemenog?’ gaat over de échte waarde van deze online
netwerken en hoe u die stapsgewijs vormgeeft voor
uw eigen persoonlijke ontwikkeling, online zichtbaarheid en zakelijke relevantie.
Het inzetten van sociale media en online netwerken
om uzelf te profileren als professioneel merk betekent
dat u moet nadenken over welke mensen u wilt ont-

“Nieuwe ontwikkelingen zoals Google shopping en

moeten en aan welke doelen de inzet van sociale me-

Google ecommerce worden op de voet gevolgd”, aldus

dia gaan bijdragen. ‘#Volgjemenog?’ helpt u daarbij.

Michiel van Vaardegem, software engineer bij PreSoft.

Het boek geeft praktische informatie over het bepalen

Zaken die op de rol staan zijn voorraadbeheer en een

van uw eigen sociale media strategie en hoe u sociale

revisie van de beheeromgeving.

media kunt inzetten voor het ontwikkelen en uitdragen
van uw personal brand.

Hogere snelheid
Product
presentatie en beheer
Workflow procedure
Uitgebreide
zoekfunctie
Betere beheer
iDEAL,
PayPal,mogelijkheden
Creditcards, etc
Uitgebreide gebruikersrechten
Orderproces
met of zonder account
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