DELTA MEDIA
ONLINE ACTIVITEITEN
BERICHTEN & POSTS
IN ENKELE STAPPEN
De content, nieuws & advertentie divisie van Delta Media heeft binnen
het online radio en nieuwsplatform, een unieke nieuwsmodule gebouwd.
De regio nieuwsmodules zijn speciaal ontworpen voor al haar klanten
met als doel, gezien vanuit Delta Media, overige regionale omroepen
en bedrijven een eigen online POS nieuwssysteem aan te bieden van
waaruit men snel een bericht of advertentie kan opmaken/distribueren.
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1. STRATEGIE BEPALEN

In een eerste fase bespreken we met welk doel het Delta platform
gebouwd is/wordt. Hoe ziet onze bedrijfsvisie eruit, en hoe kunnen
we als initiatiefnemer hier zo goed mogelijk op in springen. We
definiëren we wat de het platform moet ‘doen’. We nemen de
doelstellingen goed door en bepalen de structuur. Beter gezegd,
welke wensen gaan de sitse voor ons vervullen en hoe gaan we
bezoekers en klanten zo gericht mogelijk van dienst zijn en
brengen naar waar zij op zoek zijn.
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2. NAVIGATIEVOORSTEL
STRUCTUUR & OFFERTE
Om de wensen en doelstellingen duidelijk in kaart te brengen
maken we een functioneel ontwerp met wireframes. Op deze
manier brengen we de routing in kaart en kunnen we een
gericht online structuur maken. Na goedkeuring van ontwerpen
kan ons ontwerpteam een planning maken en kunnen we
beginnen aan stap 3.
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3. ONTWERP &
CONTENT
De beleving op de site moet aansluiten bij het gewenste imago van de organisatie en de conversie helpen te bevorderen.
Het design wordt gepresenteerd en opvolgend gestroomlijnd
om volledig in lijn te komen met de verwachtingen van zowel
Delta Media, haar klanten/collega's, het doel en de doelgroep.
Tijdens het ontwerpen van de website, kan er gewerkt worden aan de content. Het zoeken of maken van het juiste
beeldmateriaal en het schrijven van de teksten is best een
tijdrovende klus. Is het webontwerp goedgekeurd en ligt de
content klaar, dan gaan we bouwen.
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4. TECHNISCHE REALISATIE
Op basisREALISATIE
van het functioneel ontwerp en het grafische ontwerp wordt de technische realisatie uitgevoerd. We maken
gebruik van de modernste technieken. De ‘motor’ van de
website, het POS waarmee wij werken, is zeer gebruiksvriendelijk en wordt onderhouden door onze partner Delta Media.
Zo werken we in de meest ideale infrastructuur. We bouwen
uiteraard op een ontwikkelserver, hierdoor kan de oude website live blijven staan totdat de nieuwe site klaar is.
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5. LIVEGANG
De website staat nu gereed om live te gaan. We maken een
zogenaamd ‘verhuisplan’, zodat bij livegang alle oude hyperlinks automatisch doorverwijzen naar de nieuwe hyperlinks.
De website wordt op“mobile friendliness” getest en geoptimaliseerd. Is alles in orde en naar wens? Dan zetten we de
website live!
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6. NAZORG

Nazorg is een breed begrip, bij ons komt het neer op werking en marketing. Zodra een website eenmaal staat,
ontstaan er direct nieuwe inzichten. Daar moet iets mee gebeuren. Samen met jou kunnen we aan de optimalisatie van de site blijven werken. Het gebruiksvriendelijke Menu POS maakt het mogelijk om snel actie te
ondernemen. Daarom bieden we ook een SEO/SSERVICE contract aan, maar je kunt dit vanzelfsprekend ook
zelf doen. Verder zijn we je ook graag van dienst op het gebied van online en ofline ondersteuning van de
website. Hierbij kan je denken aan social media inzet, het uitbrengen van een digitaal magazine, een papieren
brochure. Ook hier worden de middelen weer afgestemd op jouw eigen wensen.

