
 

Rådgivning generelt
Anskaffelse og opbygning af et velfungerende website er en 
proces, der kræver overvejelser. Vi kender de fl este problemstillinger       
og har svarene, da vi har fl ere års erfaring med hvordan 
man udnytter internetmediet optimalt!

Vi er specialister i at analysere dine behov og kan derfor professionelt 
rådgive dig i hele processen omkring planlægning og opbygning af din 
virksomheds website.

Vi sørger for, at du får en grundig introduktion i hvordan systemet virker, 
så du hurtigt kan komme i gang med at arbejde i EasyPage. 
Derfor tilbyder vi undervisning til de personer, der skal stå for vedligehold-
elsen og udbygningen af websitet. 

Rådgivning om design
Vælger du EasyPage, har du mulighed for at få professionel hjælp 
til design og opsætning af netop dit website, og dermed opnå 
din ønskede virksomhedsprofi l.

Support
Når du er i gang med at arbejde i EasyPage, 
og får brug for hjælp, står vi til rådighed med support.
Vores hotline er åben i alle hverdage, så du kan ringe og 
få svar med det samme.

Leverandør af EasyPage
PK Data ApS er leverandør og udvikler af
Content Management systemet EasyPage.

PK Data ApS har specialiseret sig i IT-løsninger til små og 
mellemstore virksomheder siden 1996. 
PK Data ApS er derfor i dag totalleverandør af IT-løsninger 
indenfor: Internet, Hardware, Netværk, Udvikling af programmer, 
Back-Up løsninger og Content Management løsninger.

Industrivej 1A  4000 Roskilde  Tlf.: +45 4674 1080  Fax: +45 4674 1081
www.pkdata.dk  www.easypage.dk  e-mail: info@easypage.dk 

Ta’ selv styringen af
dit website
Det er nemmere end du tror!



Internettet - hvad skal vi med det?
Internettet er efterhånden blevet erhvervslivets 
foretrukne informationskanal, og mere end nogensinde 
virksomhedens visitkort. 
Derfor er det vigtigt at have et website, der fungerer.
Brugerne klikker væk, hvis de ikke fi nder det, de søger.

Nu kan du selv styre dit website 
Du ved bedst selv, hvad der skal være på dit 
website - hvorfor så ikke vedligeholde det selv?
Du slipper for at lade andre gøre arbejdet for dig
- du sparer penge - og du er sikker på, at det bliver
gjort lige som du vil have det.

Hvad er EasyPage?
EasyPage er et Content Management System
der opbygges ved hjælp af moduler, således at 
du selv kan vedligeholde og styre dit website i takt 
med din virksomheds udvikling. 

Hosting og sikkerhed
Dit website ligger på en server hos din EasyPage leverandør 
som vedligeholder systemet og sørger for at din hjemmeside 
er på nettet 24 timer i døgnet. Hver nat tages der backup,
således at de ændringer du har foretaget ikke går tabt.

Og hvordan gør du så?
EasyPage er et enkelt og effektivt system, hvori du
nemt kan opdatere dit website via din browser. 
Du har adgang 24 timer i døgnet, og kan frit redigere tekst og 
grafi k fra en internetopkoblet computer.
Så enkelt er det.
EasyPage gør det muligt at bygge og vedligeholde
sit website i en brugervenlig administration.

Du får hurtig adgang til 
den brugervenlige 

administration ved hjælp af 
dit personlige login.

EasyPage løsninger kan udvides
I takt med virksomhedens behov kan websitet udvides med ekstra moduler, der nemt
integreres i dit website. Hvis din virksomhed starter med en EasyPage Standard Web løsning,
kan denne senere opgraderes til en EasyPage Pro Web løsning, som tilbyder fl ere funktioner.

Content Management systemet, EasyPage, bliver løbende videreudviklet af PK Data ApS
i takt med den generelle udvikling indenfor IT og webløsninger. Vi designer og programmerer også
specielle løsninger, der passer netop til dine ønsker og behov!

Læs mere om de enkelte moduler og løsninger på www.easypage.dk 
hvor du kan downloade factsheets på alle EasyPage modulerne, eller...

ring på 46 74 10 80 og få en demonstration...
så er du også på internettet inden 10 arbejdsdage. 

I side-oversigten kan 
du hurtigt rette og tilføje 
nye sider på dit website.

Så snart du har foretaget 
nye rettelser, kan du klikke 

på “se siden” og se 
den med det samme.

Du kan tilføje nye
moduler i takt med, 

at du får brug for fl ere 
funktioner på dit website.

I EasyPage kan du 
vælge mellem 12 design-

skabeloner med 
forskellige placeringer 

af menu.

I statistik-modulet 
kan du følge med i 

hvem og hvor mange, der 
har besøgt dit website.

Med tekst-editoren kan 
du hurtigt og nemt 

redigere indholdet på dit 
website.

I arkiv-modulet kan 
du få overblik over fotos, 

video, fl ash-animationer og  
dokumenter som ligger 

på dit website.




