Vi tænker IT for dig

master|minds

Løsninger fra master|minds

Vores målsætning er altid at levere funktionelle, stilrene
og fremtidssikrede løsninger til Internettet.

Et af vores store kompetenceområder er design og
programmering af hjemmesider.
Vi har desuden hosting og e-mail produkter,
der dækker et hvert behov, stort som lille.
Endvidere har vi udviklet et avanceret
Content Management System,
som gør det nemt for dig som kunde,
selv at redigere din hjemmeside.

Dette er blot nogle af vores løsninger.
Du kan læse om flere på bagsiden...

Ønsker du en løsningsorienteret partner,
så er master|minds det rigtige valg.

"Ingen opgave er for lille eller for stor til os,
det umulige klarer vi med det samme,
mirakler tager lidt længere tid"

“Fremtiden tilhører de, der forbereder sig på den i dag.”

Web Solutions

CMS

Et af vores helt store kompetenceområder er design og
programmering af hjemmesider.
master|minds tilbyder web-løsninger som strækker sig fra enkle
websider over shopløsninger til komplekse databaseløsninger og
intranetløsninger.
Den vigtigste faktor i udviklingen af en hjemmeside anser vi for, at
være den tætte dialog og samspillet med kunden. Gennem dette kan
vi realisere kundens visioner og idéer.

Hele grundstammen i vores CMS består af et simpelt administrations
interface, hvor du som kunde, selv kan redigere og opdatere
punkterne på din hjemmeside.
Det er via CMS muligt at tilføje nye menu punkter på siden og redigere
i allerede eksisterende.

Mange virksomheder har en tendens til at overse det grafiske udtryk
som virksomhedens webside bør udstråle. Designet er den enkelte
virksomheds ansigt udadtil på Internettet. Dette er derfor et område,
som vi har specielt fokus på.

Dette giver dig et helt unik værktøj, til kommunikation via Internettet,
du kan altid give dine kunder og forretningsforbindelse, en opdateret
og aktuel hjemmeside, hvilket er utroligt vigtigt.
I vores CMS har du mulighed for at vælge blandt en række moduler,
som gør din løsning endnu stærkere.
master|minds har på nuværende tidspunkt nedenstående moduler du
kan vælge imellem og vi udvikler gerne moduler efter dine behov.

Databaseløsninger
Til de fleste hjemmesider er det hensigtsmæssigt, at bruge en
database til dele eller alle data på siden, dette gør administration af
siden nem og enkel for selv en, i hjemmeside design og
programmering, ukyndig person. master|minds udvikler database
løsninger af enhver art.
Har du databaser i forvejen, fx med alle firmaets produkter, og ønsker
disse tilgængelige på Internettet eller via et intranet, kan vi undersøge
muligheden for at bruge dine data til en web-løsning enten direkte fra
databasen eller via eksport af data til en anden database.

Hosting
Det, at vælge den rette webhotel- og mailløsning kan ofte være en
stor opgave for den enkelte virksomhed. Dette udmunder sig ofte i en
større omkostning end der reelt er behov for.
Vi ønsker at tilpasse løsningen efter virksomhedens behov. Vores
standard løsninger, web1 og web2, dækker i de fleste tilfælde
behovet for små og mellemstore virksomheder. Det er selvfølgelig
muligt at tilrette vores hosting efter specielle ønsker.
Fælles for begge webhoteller gælder at der er fri trafik, god plads på
serveren, fuld overvågning, FTP adgang og PHP og MySQL database.
Alle vore mailløsninger indeholder webmail, der giver mulighed læse
og besvare dine e-mail, blot du er i nærheden af en PC med Internet
adgang. Samtidig bliver alle e-mails scannet for spam og virus, så skal
du ikke bruge unødig tid på at sortere i din indkomne mails.
En vigtig ting i dag er desuden, at den enkelte virksomhed selv har
muligheden for at kunne opdatere sit site. Derfor har vi udviklet et
Content Management System.

master|news
master|newsmail
master|quote
master|vote
master|upload
master|ads
master|stats
master|versions
master|search
master|sitemap
master|news og master|newsmail er til dig er ønsker en høj grad af
kommunikation og aktualitet med dine kunder. Skriv nyheder på din
hjemmeside lige så tit du lyster og send med jævne mellemrum en
nyheds e-mail til dine kunder. Mere kan du næsten ikke gøre for altid at
holde dine kunder “ud to date”.
Med master|vote kan du øge interaktiviteten med dine kunder. Stil
spørgsmål til dem og få svar. Lav afstemninger og lad dine kunder
være med i beslutningerne fx. i forbindelse med nye produkter.
Har du kunder i udlandet vil master|versions måske være en god
tilføjelse til din hjemmeside. Lad dine kunder ude i den store verden
komme ind på engelsksproget udgave af din hjemmeside, helt
automatisk uden de selv behøver foretage et valg.
Endvidere har vi moduler så du kan følge med i trafikken på din
hjemmeside, give dine kunder et overblik over hele siden, forøge din
position i søgemaskiner som Google og give dine kunder mulighed for
at søge i alle dine oplysninger.
Ønsker du en nærmere uddybning af vores CMS moduler, skal du blot
kontakte os.

Se mere på www.masterminds.dk eller ring 70 217 218

