Case Study

KEY FACTS
Klant: UNESCO@vlaanderen
UNESCO Platform
Activiteiten: Het Unesco Platform is in
Vlaanderen het centrale aanspreekpunt
voor informatie die verband houdt met de
UNESCO.
Project: Publieke website met
aangepaste modules en zoekfunctie.
URL: http://www.unesco-vlaanderen.be
Implementatie: deKat webDesign
Het Unesco Platform Vlaanderen is opgericht
met steun van de Vlaamse Gemeenschap om
de verscheidenheid aan Unesco-initiatieven in
Vlaanderen te coördineren en om aan
sensibilisering te doen rond de idealen die de
UNESCO via haar programma’s verdedigt. In de
uitvoering van deze opdracht staan het
tijdschrift en de website centraal. Daarnaast
zijn er diverse ad-hoc publicaties en
multimedia-projecten en organiseert het
Platform (internationale) evenementen. Het
Unesco Platform Vlaanderen behoort tot een
internationale familie van zogenaamde Unesco
Centra: niet-gouvernementele organisaties
rond de UNESCO.
Voor de derde versie van haar website koos het
Unesco Platform Vlaanderen voor de sprong
voorwaarts. Er werden verschillende CMSproducten vergeleken, die moesten voldoen
aan prijsvoorwaarden, kwaliteit en flexibiliteit.
De bestaande website bevatte een aantal
goedgevulde
modules
(“Dossiers”,
“Boekbesprekingen”, en “Unesco-nieuws”) die
in de nieuwe site moesten overgenomen
worden. EmagiC CMS vulde deze voorwaarden
perfect in; de bestaande modules kunnen nu
vanuit het nieuwe systeem aangepast worden,
inclusief adequate beveiliging.
De overige CMS-troeven, met de WYSIWYG
editor en de aanpasbare structuur van de
website, hebben de site een nieuwe dynamiek
gegeven. Pagina’s die jarenlang als ‘definitief’
werden ervaren, blijken plots achterhaald, of
worden met fotomateriaal aangedikt. Door de
gemakkelijke toegang tot alle delen van de

website zijn er, enkele maanden na de
lancering, weinig pagina’s die geen opfrissing
gekregen hebben.
Op grafisch vlak werd gekozen voor een
sobere, stabiele layout, die het even goed doet
op kleine als grote schermen. De layout moet
de vaak lange teksten goed leesbaar
presenteren. Het gebrek aan foto’s in veel
pagina’s en artikels, en de soms academische
inhoud wordt opgevangen door sfeerbeelden,
met één centrale foto per rubriek. Dankzij goed
uitgekiende stylesheets zijn de teksten bij het
uitprinten bovendien goed bruikbaar.
Omwille van de hoeveelheid teksten in de
website, is de zoekmodule een zeer belangrijk
centraal onderdeel. In de eerste plaats is
daarom de zoekfunctie in elke pagina
geïntegreerd.
De
resultaten
van
een
zoekopdracht
worden
bovendien
mooi
gegroepeerd per rubriek, met een ‘preview’
zodat de bezoeker niet nodeloos op nietrelevante pagina’s terechtkomt.
Voor meer informatie over dit project kunt u
steeds
terecht
bij
deKat
webDesign.
(http://www.dekat.be)

