
Content Management Software voor 
online marketing met een voorsprong

SiteManager CMS



Uw doelgroepen online bereiken wordt een heel 
stuk simpeler met goede gereedschappen. 
Bij Integrace bent u daarvoor aan het juiste 
adres. Wij leveren u geïntegreerde oplossingen 
die u van start tot finish ondersteunen op uw 
weg naar online succes.



Bereik uw doelgroepen

Met de opkomst van sociale 
media en mobiele platformen is uw 
website al lang niet meer het enige 
podium voor uw marketing bood-
schap. Dit stelt nieuwe eisen aan 
uw content management software. 
Content moet eenvoudig en snel 
kunnen worden verspreid over 
internet, zodat u aanwezig bent 
op al die plekken waar u uw doel-
groepen kunt ontmoeten. 

SiteManager CMS biedt u die 
faciliteiten. Door een unieke inte-
gratie met Google en sociale media 
profiteert u optimaal van de 
marketing mogelijkheden die het 
nieuwe internet u biedt.

Een mobiele site naast uw regu-
liere site? Uw content op Twitter, 
YouTube, Facebook of Flickr? 
Een e-nieuwsbrief? Productsites of 
landingspagina’s voor uw online 
marketingacties? Allemaal geen 
probleem met de geavanceerde 
koppelingsmogelijkheden van 
SiteManager CMS. 

Meet uw succes
     
Het behalen van uw online 
doelstellingen is een proces van 
voortdurende aanpassing en 
verbetering. Uw concurrent en 
klanten zitten niet stil, en ook uw 
eigen organisatie is in beweging. 
Weten waar u staat is van cruciaal 
belang. Net als een goed inzicht in 
de barrières die er mogelijk liggen 
voor uw bezoekers om een brochure 
te downloaden te downloaden, een 
pagina te bezoeken of een bestelling 
te plaatsen.

SiteManager CMS is volledig geïnte-
greerd met Google’s gereedschap-
pen voor het analyseren en meten 
van het bezoekersgedrag: Google 
Analytics, Google’s webmastertools 
en Google Website Optimizer. 

Ook geavanceerde mogelijkheden 
voor online adverteren (Google Ad-
Words Remarketing) worden inte-
graal ondersteund.

Speel in op nieuwe inzichten

Uw website is het middel voor het 
verwezenlijken van uw online 
marketing doelstellingen.  

Snel kunnen inspelen op gewijzigde 
inzichten en nieuwe ontwikkelingen 
vraagt om flexibiliteit en aanpas-
baarheid. Dat geldt voor de infor-
matie die u presenteert, de structuur 
van uw site, de kanalen waarlangs u 
publiceert, en de faciliteiten die u uw 
online bezoekers biedt. 

SiteManager CMS is flexibel, aanpas-
baar en eenvoudig uitbreidbaar. Het 
CMS omvat standaard componenten 
voor vrijwel alle  reguliere taken, en 
aanpasbare modules voor organisa-
tie-specifieke eisen. De mate waarin 
– en snelheid waarmee – SiteManager 
CMS kan worden toegesneden op uw 
eisen is zonder meer uniek. 

Met SiteManager CMS hebben we eindelijk het gereedschap in handen waarmee onze site 
een middel is geworden om onze online doelstellingen te realiseren, en geen doel op 
zichzelf. En niet alleen dat: door alle koppelingsmogelijkheden hebben we ook nog eens 
een veel bredere kijk gekregen op onze online marketing strategie.  
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Met SiteManager CMS beschikt u over een state-of-the-art systeem voor beheer en 
publicatie van content. Een systeem dat niet alleen alle belemmeringen voor online 
succes wegneemt, maar een krachtig gereedschap vormt voor de online marketeer. 

Sitemanager CMS Core

SiteManager CMS Core vormt de kern van onze CMS 
software. Deze kern biedt u alle functionaliteiten 
die u nodig heeft voor een professioneel beheer van 
uw website(s), intranet of extranet. 

Met Sitemanager CMS Core onderhoudt u navigatie-
structuren, content, afbeeldingen en documenten 
vanuit één centraal systeem. 

U regelt de status van uw content, definieert 
workflows, legt vast wie welke rechten heeft, 
bepaalt wanneer content wordt gepubliceerd en 
gearchiveerd, en onderhoudt alle meta-informatie 
voor Google.

SiteManager CMS Core is geïntegreerd met Google 
Analytics en biedt directe toegang tot de belang-
rijkste statistieken. 

SiteManager CMS Modules 

SiteManager CMS modules zijn volledig vrij 
inrichtbaar. U kunt er dus elk type content mee 
beheren.  Er zijn eigenlijk geen grenzen. 

Items die u beheert met een module kunnen op 
diverse plaatsen worden gepubliceerd. Alle zaken 
die rond pagina’s geregeld zijn (eigenaarschap, 
rechten, publicatie- en archiefdata, SEO-aspecten)  
zijn ook in een module beschikbaar. 

Naast de vrij inrichtbare CMS modules biedt Site-
Manager CMS ook een groot aantal modules met 
een vaste functionaliteit, bijvoorbeeld voor het 
verzenden van nieuwsbrieven, het inrichten van 
een forum, en het houden van online enquêtes. 

SiteManager CMS modules fungeren als “plug-
ins” op SiteManager CMS Core. Modules kunnen 
worden geïnstalleerd op het moment dat u ze 
nodig heeft.  U kunt uw eigen groeipad definiëren, 
naar een steeds geavanceerder en uitgebreider 
CMS.

Met SiteManager CMS beschikt u over een state-of-the-art systeem voor beheer 
en publicatie van content. Een systeem dat niet alleen alle belemmeringen voor 
online succes wegneemt, maar een krachtig gereedschap vormt voor de online 
marketeer. 
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Geïntegreerd met Google. 
Een cruciaal onderdeel van het SiteManager CMS 
publicatieplatform wordt gevormd door eigen, 
deels unieke, technologie voor zoekmachine-
optimalisatie. De optimale integratie met Google 
zorgt voor een uitstekende zichtbaarheid van uw 
content binnen zoekresultaten.

Eenvoudig in gebruik.
Content productie vraagt aandacht en tijd, en een 
CMS systeem moet het publicatieproces vereen-
voudigen en ondersteunen. In SiteManager CMS is 
alle complexiteit weggeborgen onder een voor elke 
gebruiker uitstekend toegankelijke interface.

Ondersteunt complexe workflows.
SiteManager CMS ondersteunt het samenwerken 
in teams met een duidelijke scheiding in verant-
woordelijkheden en bevoegdheden. In het sys-
teem kunnen rollen en rechten zeer gedetailleerd 
worden gedefinieerd.

Publiceert naar elk platform. 
Uw content moet zichtbaar zijn waar uw doelgroep 
zich bevindt, onafhankelijk van het apparaat dat 
toevallig wordt gebruikt, de browser die wordt 
gehanteerd, of de “community” waarin uw klant of 
prospect actief is. SiteManager CMS koppelt 
moeiteloos aan de grote diversiteit aan omgevingen 
waarmee elke online marketeer wordt geconfronteerd.

Beschikbaar op elk platform.
SiteManager CMS is web-based en beschikbaar op elk 
denkbaar platform. Of u nu werkt met Internet 
Explorer, Google Chrome, Apple Safari of Mozilla 
Firefox: Sitemanager CMS vindt het allemaal prima.
 
Geschikt voor elk type content. 
Welk type content u ook wilt beheren, SiteManager 
ondersteunt het. “Out-of-the-box”, dus zonder 
tijdrovende maatwerk trajecten.  Het CMS systeem is 
volledig toe te snijden op uw wensen, en verwerkt ook 
grote hoeveelheden content moeiteloos. 



SiteManager CMS technologie 

SiteManager CMS is volledig gebaseerd op 
Microsoft .NET technologie. Onze keuze voor 
Microsoft’s technologie als basis voor dit CMS biedt 
u diverse strategische voordelen, waaronder 
continuïteit en toekomstvastheid.  Maar daarnaast 
haalt u met Microsoft .NET ook alle innovatiekracht 
die Microsoft u biedt in huis. Deze technologie 
ontwikkelt zich zeer snel, en biedt voortdurend 
opwindende nieuwe mogelijkheden.    
 
Omdat steeds meer bedrijven hun infrastructuur 
baseren op Microsoft technologie, is implemen-
tatie van onze producten eenvoudig en snel. Door 
de groeiende populariteit van deze technologie is 
externe expertise verder breed voorhanden. Een 
systeem dat is gebaseerd op Microsoft .NET maakt 
u in sterke mate onafhankelijk van specifieke 
leveranciers.  
 
SiteManager CMS is daarmee een veilige keuze 
en een solide basis voor uw content management 
strategie.

SiteManager CMS Hosting 

SiteManager CMS is beschikbaar als SaaS (Software 
as a Service) oplossing in naar keuze een  “shared” 
als een “dedicated” hosting  omgeving. De software 
is na installatie dan direct beschikbaar voor gebruik.  
 
Organisaties die beschikken over een eigen hosting 
omgeving kunnen de software installeren op eigen 
servers. 
 
SiteManager CMS ondersteunt load balancing 
omgevingen, waarbij het CMS (cq het onderliggende 
DBMS) wordt geïnstalleerd op meerdere servers. 
In een load-balanced omgeving kunnen grote 
aantallen bezoekers moeiteloos worden verwerkt. 
 
SiteManager CMS is tevens beschikbaar in een
“staging” variant, waarin u beschikt over een 
testomgeving en een productie-omgeving.
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SiteManager CMS licentiemodel 

SiteManager CMS wordt ingezet door kleine bedrijven 
met één site, in een shared hosting omgeving, en met 
één contentbeheerder; maar evenzogoed door grote 
instellingen, met omvangrijke gedistribueerde sites 
op dedicated servers, uitgebreide editorial teams, en 
geavanceerde workflows. 

Het SiteManager CMS prijsmodel houdt rekening met 
deze grote variëteit aan gebruikerseisen. De licentie-
prijs is afhankelijk van het aantal te beheren sites, het 
aantal in te zetten servers, en het aantal gebruikers. 

Sitemanager CMS is daarbij modulair opgebouwd. U 
kunt starten met uitsluitend het basissysteem 
(SiteManager CMS Core), en dat stap-voor-stap 
uitbreiden met modules voor een steeds geavanceer-
dere website of intranet toepassing.

Door de getrapte prijsopbouw ligt een professionele 
CMS oplossing binnen ieders bereik en budget. En 
door de modulaire en extreem schaalbare architectuur 
bent u er van verzekerd dat uw organisatie jaar na jaar 
kan voortbouwen op de investeringen die u doet in 
onze CMS technologie. 

SiteManager CMS service/support 

SiteManager CMS vormt de basis voor vele 
geavanceerde internet oplossingen.  Deze worden 
ontwikkeld door Integrace zelf en door partners. 
U kunt bij ons of onze partners terecht voor alle 
consultancy, implementatie en ondersteunende 
diensten die benodigd zijn voor een succesvol project.

Ook ná oplevering kunt u een beroep doen op onze 
helpdesk specialisten voor een snelle beantwoording 
van uw vragen en de aanmelding van eventuele 
problemen. Binnen onze service contracten bieden we 
garanties voor responsetijden, zodat de continuïteit van 
uw dienstverlening is gewaarborgd.  

Onze service en support stopt daarbij niet op het 
moment van oplevering. Ook nádat uw website, intranet 
of extranet “live” is gegaan kunt u rekenen op een 
pro-actieve opstelling, waarbij u actief wordt gewezen 
op nieuwe mogelijkheden.

SiteManager CMS wordt regelmatig uitgebreid met 
nieuwe functionaliteiten. SaaS gebruikers beschikken 
automatisch over de laatste versie. Klanten die Site-
Manager CMS hebben geïnstalleerd op eigen servers 
installeren nieuwe versies zelfstandig, of kunnen een 
beroep doen op onze implementatie-specialisten.

SiteManager CMS is robuust en vrijwel ongelimiteerd schaalbaar. Het systeem is 
gebaseerd op de vertrouwde Microsoft .Net omgeving. SiteManager CMS vormt daarmee 
een solide basis voor uw investeringen in CMS technologie. 
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