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Gun je website de mogelijkheden van high-endsystemen

the
unfair

ADVANTAGE

> of emagiC CMS.Net

emagiC CMS.Net biedt 80% van de functionaliteit van high-endsystemen
voor 20% van de prijs.
emagiC CMS.Net betekent een mijlpaal in webcontentmanagement, zowel voor webontwikkelaars als voor webmasters. Dankzij een ver doorgevoerde logica in de opbouw maakt
het systeem het mogelijk om op een eenvoudige manier informatie op een website in te
voeren, te publiceren en te beheren. De combinatie van contentbeheer en sitebeheer biedt
bovendien een verregaande ﬂexibiliteit.
emagiC CMS.Net is gebruiksvriendelijk in de ware zin van het woord, zonder ook maar de
minste concessie op het vlak van kwaliteit. En de meertaligheid van de contentblokken
maakt vertalen extra handig. Dat is geen overbodige luxe in de internationale omgeving waar
bijna elk bedrijf mee te maken heeft of krijgt. Bovendien biedt het systeem belangrijke extra
troeven, zoals de web-based gebruikersinterface, de modulaire opbouw, de open architectuur
en de zoekmachine-optimalisatie.
emagiC CMS.Net is voor een onderneming geen kostenpost maar een investering. Een
investering die zichzelf bovendien snel terugverdient. Hoe langer hoe meer webontwikkelaars
en eindgebruikers ervaren the unfair advantage van emagiC CMS.Net. En het zijn niet de minste.
emagiC CMS.Net biedt voor 20% van de gemiddelde marktprijs maar liefst 80% van alle
mogelijkheden. Dat volstaat niet alleen ruimschoots voor eenvoudige websites maar ook voor
omvangrijke, complexe projecten.

> emagiC CMS.Net betekent een lage total cost of ownership en een snelle return on investment.

ADVANTAGE

01.

> Duidelijkheid, minder foute handelingen en belangrijke tijdwinst

logisch
> GEBRUIKSVRIENDELIJK TEN TOP
Dat emagiC CMS.Net uitermate logisch is opgebouwd,
merk je aan de coherentie van de beheerpagina’s, aan
de uniforme menuopbouw en aan de toegang tot functies.
Bovendien blijft het gebruik van storende pop-upvensters
tot een absoluut minimum beperkt.
Een logische opbouw en gebruiksvriendelijkheid gaan
samen. Zo is er geen uitgebreide technische kennis
vereist om een website te beheren die gebouwd is met
emagiC CMS.Net. Werken met emagiC CMS.Net lijkt
bovendien sterk op werken met vertrouwde programma’s
zoals MS Ofﬁce. Na een korte opleiding kan iedereen in
een onderneming, op elk niveau, ermee aan de slag.

(1)

Dankzij de scheiding van sitemanagement en contentmanagement kan een datapart met dezelfde content
op verschillende pagina’s verschijnen. Verandert de
informatie in die datapart, dan wordt die wijziging ook
doorgevoerd op alle betrokken pagina’s.

Screenshots:
(1) My Space zone
(2) Pagina-editing
(3) Meertalige wysiwyg editor
(2)

(4) Gestructureerde content (XData)

ADVANTAGE

02.

> Efficiënt beheer van meerdere sites in verschillende talen

meertalig
> MEERDERE WEBSITES, MEERDERE TALEN, ÉÉN OPLOSSING
Met emagiC CMS.Net kunnen webmasters binnen
dezelfde administratie-interface meerdere websites
beheren. En elke website kan met content in verschillende talen gevuld worden. Bovendien maakt de ingebouwde talenmatrix het mogelijk om overeenkomstige
pagina’s in verschillende talen met elkaar te koppelen.
Zo kan de bezoeker van de site vlot navigeren tussen
de verschillende taalversies van eenzelfde pagina.
Wie met emagiC CMS.Net werkt, ervaart ook de
standaard meertaligheid van de informatieblokken
of dataparts als een bijzondere troef. De verschillende taalversies van eenzelfde informatieblok zijn
naast elkaar beschikbaar. Dat verhoogt de efﬁciëntie
van het vertalen aanzienlijk. Omdat emagiC CMS.Net
standaard Unicode hanteert, worden alle talen correct
weergegeven, of het nu gaat om het Engels, Russisch
of zelfs Chinees.

cases

(3)

> BASE (België)

> FEDERAUTO (België)

> GEVANGENIS LELYSTAD (Nederland)

Dankzij emagiC CMS.Net kan telecomoperator

Om als confederatie informatie overzichtelijk aan

Met emagiC CMS.Net wordt een webwinkel beheren

BASE zijn klanten efﬁciënt online informeren over

je leden aan te bieden, is een doeltreffende en

kinderspel. In de gevangenis van Lelystad in Neder-

verkooppunten, formules, tarieven en promotie-

gebruiksvriendelijke website geen overbodige luxe.

land loopt een pilootproject, waarbij gedetineerden

acties. Het systeem maakt het mogelijk om een

FEDERAUTO, de confederatie van de autohandel

in hun cel beschikken over een eigen touchscreen.

dynamische en gebruiksvriendelijke website te

en -reparatie en van de aanverwante sectoren,

Met een persoonlijke polsband loggen ze in op

bouwen en te beheren. Bovendien is het heel een-

koos voor emagiC CMS.Net als oplossing. Nu

de e-shop om alledaagse spullen te bestellen of

voudig om kort op de bal te spelen met updates,

kunnen de ruim zesduizend leden zelf eenvoudig

hun tegoed te raadplegen. Bestellingen worden

bijvoorbeeld pagina’s toevoegen, verwijderen of

informatie plaatsen, updaten of afhalen. En de

automatisch geregistreerd en verwerkt. Dankzij

wijzigen. Het systeem biedt een solide en uit-

webontwikkelaar kan naar believen eigen modu-

emagiC CMS.Net komt een maximale efﬁciëntie

gebreid basisplatform waarop je naar believen

les enten op het systeem en extra toepassingen

binnen bereik: meer bestellingen worden afgehan-

kunt verder bouwen. Zo integreerde BASE een

inbouwen. FEDERAUTO maakt daarvan dankbaar

deld op kortere tijd én de kans op leveringsfouten

handige roamingmodule en dealerlocator in zijn

gebruik om processen te automatiseren en docu-

wordt tot een minimum herleid.

website.

menten te beveiligen.

ADVANTAGE

> Modulaire opbouw volgens de noden van de gebruiker

03.

modulair
> STANDAARDMODULES EN OPTIES
Elke website is anders. Daarom is emagiC CMS.Net
opgevat als een schaalbaar framework met modules.
Met de standaardmodules kan een webontwikkelaar
meteen een volwaardige website bouwen in enkele
dagen tijd. En dankzij het grote aantal optionele modules
is elke uitbreiding van de website op basis van hetzelfde
framework mogelijk.
De modules bieden de beste oplossing voor het beheer
van welk type content ook, zowel vrije tekst of afbeeldingen als gestructureerde content, zoals catalogussen,
nieuwsitems, persberichten, vacatures, enzovoort.
Webontwikkelaars kunnen zelf modules ontwikkelen
en bestaande toepassingen toevoegen afhankelijk van
de specifieke nood van de eindgebruiker. Daarvoor
biedt het systeem de nodige coding templates en een
application programming interface (API) met maar
liefst 3000 functies.

(4)

> FRANCISCAN HOSPITAL FOR CHILDREN (VS)

> GAMMA (België)

> GEMEENTEN (Nederland)

Het Franciscan Hospital for Children vlak bij het

Voor de doe-het-zelfketen Gamma was de keuze voor

De Nederlandse gemeenten Leidschendam-Voor-

Amerikaanse Boston biedt verzorging en onder-

emagiC CMS.Net snel een uitgemaakte zaak vanwege

burg, Etten-Leur, Lisse, Krimpen aan den IJssel en

wijs aan kinderen met speciﬁeke behoeften. Het

de gebruiksvriendelijkheid en de duidelijke opbouw.

Purmerend maken gebruik van KenTIC (Kennisbank

koos voor emagiC CMS.Net en een eenvoudige

Bovendien laat emagiC CMS.Net toe om gestructu-

Telefonisch InformatieCentrum) voor het informe-

maar doeltreffende website van ruim tweehonderd

reerde en ongestructureerde content te combineren.

ren van hun inwoners en het telefonisch beant-

pagina’s. De site maakt gebruik van SSL om veilig

Klustips en vacatures beheren en up-to-date houden,

woorden van vragen. KenTIC wordt ontwikkeld door

de broodnodige donaties via creditcard mogelijk te

wordt zo een ﬂuitje van een cent. Klanten kunnen

Communited, een Nederlands internetbureau, en

maken en om toegang te geven tot het uitgebreide

online de folder raadplegen, promoties en tips bekijken,

hanteert diverse emagiC CMS.Net-componenten,

extranet. De optie om een diapresentatie te inte-

zich inschrijven voor de nieuwsbrief met onder meer

zoals de gestructureerde content (XData module)

greren maakt van de startpagina een aantrekkelijk

handig doe-het-zelfadvies. Met de shoplocator vinden

en de extranetfunctionaliteit. De open architectuur

visitekaartje.

ze snel de vijf dichtstbijzijnde vestigingen. Ook van de

van emagiC CMS.Net maakte een soepele en snelle

standaard meertaligheid was Gamma gecharmeerd:

ontwikkeling mogelijk.

de website is tweetalig, Nederlands en Frans.
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> Bijzondere

troeven van emagiC CMS.Net

• Content management, site management and portal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

management
Web-based administration interface with integrated
WYSIWYG editor
Management of multiple sites in multiple languages
Multi-lingual editing
Integrated content versioning
Scheduled content
Real-time link veriﬁcation
Email notiﬁcation
Search engine friendly url’s
Role-based administration rights
Task lists
SSL support
Security on page and content level
Page caching
Content syndication (RSS)

> TELEROUTE (Europa)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Built-in statistics
Integrated image editor
Language matrix tool
Multi-language support, customizable character sets
(default Unicode UTF-8)
Localization of the administration interface
Large set of standard and optional modules
(Form Generator, dtSearch connector, Active Directory,
Newsletter, Extranet security, XData/XForms,
Load Balancing, eID Authentication, ...)
Scalable architecture
Open architecture and extended API for rapid integration
of legacy systems
Based on the latest technologies (MS .NET Framework)
Scalable, ﬂexible licensing model
Detailed and extensive user manual and technical manual
...

> POPPERS HOLDING (Nederland)

Teleroute biedt in Europa een onlinevrachtenbeurs

Poppers Holding is een internationale distributieor-

Engels, Frans, Turks en Duits. Met de modules User

aan die te vervoeren vracht aan beschikbare trans-

ganisatie die ernaar streeft met haar producten een

Management en Extranet Security kunnen dealers

portcapaciteit koppelt. Het bedrijf verkoos emagiC

zo groot mogelijke toegevoegde waarde te leveren

of klanten veilig inloggen. En binnenkort kunnen ze

CMS.Net voor de website die de toegangspoort is tot

aan haar klanten. Het is van oudsher een sterke spe-

dankzij een Service-form en Where-to-Buy-form via

de diensten. De zestigduizend gebruikers kunnen

ler in de markt voor industriële hechttechniek. Met

de website verzoeken indienen. De organisatie be-

er inloggen op de vrachtenbeurs, waar per seconde

vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Groot-

heert vanuit emagiC CMS.Net een toenemend aantal

twee nieuwe vrachten toegevoegd worden. Teleroute

Brittannië, Ierland en Turkije is de meertaligheid

websites.

bouwt met één licentie een uniforme internationale

van de dataparts in emagiC CMS.Net een troef. De

webgemeenschap uit in de vele landen waar het actief

informatie op de website van de holding verschijnt in

is. De standaard meertaligheid van de informatie-

het Nederlands en Engels. De websites van de doch-

blokken is daarbij een troef. Content toevoegen in

terondernemingen Poppers Senco, Wallebroek, Zimit

een andere taal, zelfs in het Roemeens, Pools, Turks,

en Technofast zijn, afhankelijk van de website, in

Russisch of wie weet Chinees, gebeurt parallel.

meerdere talen beschikbaar waaronder Nederlands,

> Internationaal

en in uiteenlopende sectoren

Ruim 250 middelgrote en grote bedrijven of organisaties, in België en Nederland alleen al, maakten met emagiC CMS de juiste
keuze. In uiteenlopende sectoren nog wel: bankieren en verzekeren, chemie, diensten, distributie, Europese instellingen,
gezondheidszorg, ICT, industrie, media, mode, non-proﬁt, overheid, telecom, toerisme, transport, vastgoed, ...

• AGC Asahi Glass
• Anywhere, Events & Incentive Travel
• BASE
• Boek.be
• BSB

• Gemeente Purmerend
• Gevangenis Lelystad
• Hubo
• Insites Consulting
• International Fragrance Association (Ifra)

• Cassis
• Collect
• Daas Baksteen
• Digit Touch Systems
• Essenscia
• European Cancer Organisation (Ecco)
• European Society of Human Reproduction

• INVE
• Iris Group
• Medical Area Federal Credit Union
• Ministerie van Justitie (Nederland)
• P&V Verzekeringen
• Paprika
• Pensioenfonds Metaal OFP

& Embryology (Eshre)
• EVS
• ExportSelect
• Falko
• Federauto
• Fortis
• Franciscan Hospital for Children
• Gamma
• Gemeente Blankenberge
• Gemeente Etten-Leur
• Gemeente Gemlisse

• Poppers
• Proﬁlers Communicatie
• Realworld Systems
• RHJ International
• Roche
• RVG Real Estate
• Soapstone Networks
• Spatial Eye
• Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe
• Teleroute
• Volkswagen

• Gemeente Krimpen
• Gemeente Leidschendam-Voorburg

• WingField Corporation
• Woonstichting Vryleve
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ADVANTAGE
> Je moet het met je eigen ogen gezien hebben
Met emagiC CMS.Net kunnen webontwikkelaars elk webproject aan: van een eenvoudige informerende website tot een
complexe e-businessoplossing met geïntegreerd gebruikersbeheer.
De beste manier om je te overtuigen van de kwaliteit van emagiC CMS.Net is het systeem aan het werk te zien.
Webontwikkelaars en webmasters kunnen een demo downloaden via www.emagiccms.net of een demonstratie krijgen bij
hen op kantoor. Hiervoor kunnen ze terecht bij de door Emagine erkende partners.

Ontwikkeld door:
EMAGINE, België, www.emagiccms.net

