Webservice voor
leden vanEigenZaak

Uw bedrijf
online?

Bouw uw eigen site

Hoe moeilijk is het?

‘Ik wil graag met mijn bedrijf op internet, maar

EigenSite is zeer gebruiksvriendelijk. Het programma

hoe pak ik dat aan?’ Ons antwoord is EigenSite.

is door leden van EigenZaak getest. Zij hadden

Met deze webservice kunt u snel en gratis met

weinig ervaring met werken op computers en toch

een zelfgemaakte site op internet.

hadden zij EigenSite snel onder de knie. Bent u
gewend te werken met een programma als Word,

Wat is EigenSite

dan kunt u in principe zonder hulp met het

Met de online webservice EigenSite bouwt en

programma uit de voeten. En anders helpen de

beheert u uw eigen professionele site. Dat is met

medewerkers op uw Sigma verkooppunt u graag

EigenSite helemaal niet ingewikkeld of technisch.

op weg met demonstraties en ondersteuning. Zij

Het is zelfs leuk om te doen door het gebruiks-

beantwoorden ook uw vragen over de webservice

gemak en het snelle resultaat. Alles doet u zelf,

EigenSite en het programma. Bent u eenmaal

zonder enige hulp van een vormgever, ICT bedrijf

gewend aan het programma en heeft u alles bij de

of provider.

hand (tekst, foto’s en logo), dan kunt u binnen een
paar uur op internet staan.

Hoe werkt het?
Als lid van EigenZaak maakt u gratis gebruik van

Hoe bouw en beheer ik mijn site?

de webservice EigenSite. Na aanmelding voor de

Dat doet u met de zogenaamde beheerpagina.

service via de EigenZaak website, ontvangt u een

Voor die pagina ontvangt u een persoonlijke

persoonlijke toegangscode. Daarmee komt u op

toegangscode. Op deze pagina ter grootte van uw

een kant-en-klare beheersite op uw naam. Een

scherm, zijn enkele digitale gereedschappen

startsite is al opgemaakt en ingericht met onder

overzichtelijk in beeld gebracht. Met de

meer sfeerfoto’s, een contactformulier en een

gereedschappen gaat u aan de slag.

routebeschrijving van Google naar uw bedrijf. Die
kant-en-klare site kunt u veranderen en inrichten
met onder meer tekst, foto’s, kleuren en uw logo.
Wat u ook doet, de site behoudt altijd een
professionele uitstraling.

Tip Zet uw naam en de naam van uw site in de automatische handtekening van Outlook.
Zo heeft de ontvanger van uw mail alle informatie over uw bedrijf direct bij de hand.

Met EigenSite bouwt en beheert
u onafhankelijk van anderen een
professionele site

Hoe heet mijn site?

service? Voeg die informatie dan snel en

Voor elke site die op internet wordt geplaatst,

eenvoudig toe met de beheerpagina. Het is

is een domeinregistratie nodig. De sites die via

raadzaam dit regelmatig te doen. Bezoekers van

EigenZaak online komen, staan geregistreerd

internet hechten waarde aan een ‘levende’ en

onder de domeinnaam uw-vakschilder.nl. De naam

actuele site.

van uw site wordt een subdomein. De site van
schildersbedrijf Jansen heet bijvoorbeeld:

Hoe meld ik me aan?

http://schildersbedrijfJansen.uw-vakschilder.nl

Om aan de slag te kunnen met EigenSite, is een

Wilt u een site via EigenSite maar u heeft al een

persoonlijke toegangscode nodig. Die ontvangt u

website of staat geregistreerd bij een andere

na aanmelding via www.sigma-eigenzaak.nl.

provider? Gebruik dan het formulier dat u ontvangt

Bent u ingelogd op onze site, dan ziet u op de

bij de bevestigingsmail. Hiermee kunt u uw

startpagina een link naar het digitale aanmeldings-

provider de sites laten koppelen.

formulier voor EigenSite. Het is belangrijk dat de
NAW-gegevens op dit formulier precies kloppen,

Wat zijn de kosten?

want die komen automatisch op uw kant-en-klare

Voor leden van EigenZaak is een site via EigenSite

startsite te staan. Binnen enkele werkdagen

helemaal gratis. U heeft geen kosten aan een

ontvangt u per e-mail twee persoonlijke

vormgever, een ICT-bedrijf of een provider.

toegangscodes: één voor de startsite en één

EigenZaak betaalt ook de subdomeinregistratie.

waarmee u inlogt op de beheersite. Nu kunt u

Heeft u echter al een eigen domeinregistratie, dan

aan de slag!

blijven die abonnementskosten voor uw rekening.
Helpdesk
Hoe houd ik mijn site actueel?

Heeft u vragen over uw EigenSite of heeft u

Dat heeft u zelf in de hand. U kunt altijd uw site

verdere ondersteuning nodig?

veranderen of aanvullen. Heeft u bijvoorbeeld weer

Via het e-mailadres helpdesk@uw-vakschilder.nl

een mooi project klaar of heeft u een nieuwe

wordt u verder geholpen.

EigenSite: dat is nog eens gemakkelijk!
• U bouwt onafhankelijk van anderen zelf een gratis site.
• Ook de provider en de subdomeinregistratie zijn gratis.
• U heeft het beheer van uw site in eigen hand.
• Het programma heeft u razendsnel onder de knie.
• U krijgt demonstraties en ondersteuning op uw
Sigma verkooppunt.
• U heeft een professionele bedrijfspresentatie op internet.
• De professionele uitstraling wekt vertrouwen bij de klant.
• Ook úw bedrijf is voortaan op internet te vinden.

