
Innovatieve webtoepassingen 
voor een online voorsprong

Online marketing solutions



Integrace levert geavanceerde e-business 
oplossingen voor een leidende positie in uw markt. 

Oplossingen waarmee u in de “driver’s seat” zit, en 
die voorkomen dat u een speelbal wordt van de snelle 
ontwikkelingen op internet gebied.

Zodat u maximaal profiteert van de technologische 
mogelijkheden. En tevreden in de achteruitkijkspiegel 
kunt kijken naar iedereen die u hijgend probeert bij te 
houden. 

Hoe we dat doen? We vertellen het hier graag. 



Strategie 

Internet heeft een immense impact, 
ook op uw bedrijf of organisatie. 
De nieuwe distributiemogelijkheden 
zetten hele branches volledig op 
hun kop. Klanten zijn beter geïnfor-
meerd dan ooit tevoren, en sociale 
media kunnen leiden tot een snelle 
beschadiging van uw reputatie en 
merk.

Inspelen op de nieuwe mogelijk-
heden en bedreigingen vergt een 
zorgvuldige analyse van uw bedrijf, 
uw productenpakket, en de 
concurrentie. Deze analyse dient 
vervolgens te worden aangelegd 
tegen de actuele ontwikkelingen op 
internet gebied.

Integrace helpt u met het vorm-
geven van de strategie, en als u dat 
wenst ook met de realisatie ervan. 
Doordat wij zelf met onze voeten 
in de modder staan weten we waar 
over praten. En die kennis zetten 
we graag in voor u en uw bedrijf.

Creatie    
  
Steeds vaker is het online kanaal het 
eerste en belangrijkste contact met 
uw doelgroep. Uw aanwezigheid op 
internet moet vanaf de eerste blik 
overtuigen en smaken naar meer. In 
één oogopslag moet duidelijk zijn 
waar u voor staat en wat uw 
bezoeker mag verwachten.

Het vasthouden van uw bezoeker 
vraagt om een helder concept, dat 
aantrekkelijk en aansprekend is 
vormgegeven, en dat tot in alle 
details van uw website wordt door-
gevoerd. Zodat uw bezoeker met 
elke klik méér vertrouwen krijgt in 
uw merk, en uw website niet verlaat 
voordat de bestelling is gedaan, 
het telefoontje is gepleegd of het 
aanvraagformulier is verzonden.

Integrace produceert aansprekende 
concepten en ontwerpen, die uw 
merk ondersteunen en gericht 
zijn op conversie. Wij produceren 
desgewenst tevens alle (grafische en 
tekstuele) content, en helpen u om 
de doelstellingen die u heeft met 
uw site waar te maken – en dat te 
blijven doen.

Realisatie 

Ontwerp en realisatie gaan tegen-
woordig hand-in-hand. Websites zijn 
geëvolueerd van statische plaatjes 
naar volwaardige applicaties die 
toevallig draaien in een browser. Het 
verwachtingspatroon van de bezoeker 
ligt steeds hoger. Bezoekers 
verwachten interactie, intuïtieve 
gebruikersinterfaces, en snelheid.
 
De techniek onder websites verandert 
in zeer hoog tempo. De lijst van 
technologieën en platformen die va-
nuit het niets plotsklaps een promi-
nente positie innemen is lang en 
groeit snel. Onze interactie-
ontwerpers (die weten hoe uw 
bezoekers geleid en verleid moeten 
gaan worden) werken daarom nauw 
samen met onze technici (die weten 
wat er technisch allemaal mogelijk 
is). Samen creëren ze een stabiele en 
overtuigende gebruikerservaring.

Integrace baseert alle projecten en 
producten volledig op Microsoft .Net 
technologie. Microsoft .Net biedt een 
stabiele en toekomstvaste omgeving 
die inmiddels zeker op zakelijk web-
gebied “mainstream” is geworden.
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Van strategie, via implementatie...





Integrace online marketing solutions

...naar beheer en optimalisatie.

Beheer 

Heeft u eenmaal uw website, 
webshop of portal in de lucht, dan 
is “uptime” natuurlijk cruciaal. Een 
website of webshop die onbereik-
baar is niet alleen direct “bad for 
business”, maar geeft ook nog eens 
een slecht signaal naar Google en 
andere zoekmachines. Daarnaast 
is ook de snelheid waarmee uw 
content wordt gepresenteerd erg 
belangrijk. Snelheid is een belang-
rijke indicator voor de kwaliteit van 
een site, zowel voor uw bezoekers 
als voor zoekmachines.  
  
Integrace beschikt over een 
professionele hosting omgeving 
die we tot in de details kennen, en 
waarvan we de kwaliteit tot in elk 
van die details kunnen garanderen. 
De hardware die we inzetten is van 
de hoogste kwaliteit en in vrijwel 
alle aspecten redundant (dubbel) 
uitgevoerd. 

Hardware én applicaties worden 
permanent in de gaten gehouden. 
Is er iets aan de hand dan reageren 
we direct. Voor uw bedrijfskritische 
applicaties kunt u 24/7 een beroep 
doen op onze diensten.

Onze hosting omgeving is onder-
gebracht in een rekencentrum dat 
voldoet aan de hoogste eisen op het 
gebied van veiligheid.

Marketing 

Denkt u het nog steeds te redden 
met uitsluitend outbound marke-
ting? Fout! Waar u vroeger nog prima 
presteerde met een mooie site, een 
goede brochure, regelmatig een 
goede email nieuwsbrief en eens in 
de zoveel tijd een deelname aan een 
beurs heeft het speelveld zich 
goeddeels verlegd naar “inbound” 
methoden van klantenwerving.

In een inbound marketing aanpak 
vinden uw prospects ú, in plaats van 
andersom. Het initiatief ligt dus bij 
uw klant, die op uw bedrijf of 
product wordt geattendeerd in 
zoekmachines, in blogs en in sociale 
media.

Integrace heeft diepgaande 
expertise op het gebied van 
zoekmachinemarketing. Dit betreft 
zowel zoekmachine-optimalisatie 
(SEO) als zoekmachine-adverteren 
(SEA). Marketing via LinkedIn, 
Facebook, Twitter, Youtube en 
andere sociale platformen heeft 
verder geen geheimen voor ons. 

We helpen u graag om uw online 
reputatie op te bouwen en op peil te 
houden. 

Exploitatie 

E-business is geen project, maar een 
proces. Online succes is gebaseerd 
op een helder beeld van de mogelijke 
barrières die er zijn voor het behalen 
van uw online doelstellingen. 

E-business is een proces van voort-
durende verbetering, waar mogelijk 
gebaseerd op hard en concreet cijfer-
materiaal over uw bezoekers en hun 
gedrag.

Integrace helpt u met het inrichten 
van de meetprocessen, op basis van 
Google Analytics of  andere meet-
gereedschappen. 

Op basis van de analyses richten we 
vervolgens A/B testen in om 
hypotheses over klantgedrag te 
testen, zodat op basis van een solide 
onderbouwing gewerkt kan worden 
aan een steeds betere conversie. 



De basis voor al onze producten en oplossingen wordt 
gevormd door SiteManager CMS:  een innovatief 
systeem voor content beheer en content publicatie.  

Praktisch, begrijpelijk voor iedereen, met onder de 
motorkap zeer geavanceerde functionaliteit.  
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Solide basis: SiteManager CMS

Open publicatie-platform

SiteManager CMS heeft een open karakter.  
U publiceert uw content eenvoudig en snel op een 
breed scala van platformen. Een mobiele site naast uw 
reguliere site? Uw content op Twitter, YouTube, 
Facebook of Flickr? Een elektronische nieuwsbrief? 
Productsites of landingspagina’s voor uw online 
marketingacties? 

Allemaal geen probleem met de geavanceerde kop-
pelingsmogelijkheden van 
SiteManager CMS.

Gebouwd rond Google 

SiteManager CMS onderscheidt zich door de geavan-
ceerde faciliteiten voor internet marketing en 
zoekmachine-optimalisatie (SEO). Het systeem is 
optimaal geïntegreerd met Google, en volgt de 
ontwikkelingen van het Google platform op de voet. 

SiteManager CMS sites scoren dan ook zonder uitzon-
dering uitstekend in Google. 

Diepgravende statistieken 

SiteManager CMS is volledig geïntegreerd met 
Google’s gereedschappen voor het analyseren en 
meten van het bezoekersgedrag: Google Analytics, 
Google’s webmastertools en Google Website 
Optimizer. 

Ook geavanceerde mogelijkheden voor online 
adverteren (Google AdWords Remarketing) worden 
integraal ondersteund.  
 
 
Unieke flexibiliteit 

SiteManager CMS is flexibel, aanpasbaar en eenvoudig 
uitbreidbaar. Het CMS omvat standaard componenten 
voor vrijwel alle  reguliere taken, en aanpasbare 
modules voor organisatie-specifieke eisen. 

De mate waarin – en snelheid waarmee – SiteManager 
CMS kan worden toegesneden op uw eisen is zonder 
meer uniek. 
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