GRATIS PROGRAMMA’S OM EEN WEBSITE + WEBSHOP IN TE MAKEN
Ter info
• Alle hier genoemde platforms zijn gratis te gebruiken. Doorgaans betekent een
gratis programma dat de aanbieder reclame voor het programma maakt en/of
een grote banner daarvan plaatst. Dat is in de meeste gevallen niet zodanig
storend dat het de website van de PE negatief beïnvloedt.
• De inhoud die op de
voorbeeldwebsites staat en de
gekozen vormgeving zeggen niet
per se iets over de
functionaliteiten van het gekozen
programma.
• Voor het gebruik en de werking
van buy buttons maakt het niet uit
welk programma je kiest.
.

Let op:
Welk programma je ook kiest; doorgaans
gebruik je gewone pagina’s om je webshop in
te maken.
De webshop-modules die elk platform op een
of andere manier aanbiedt zijn doorgaans niet
geschikt om te gebruiken omdat die gekoppeld
worden aan echte bankrekeningen.
Je kunt wel artikelen plaatsen in zo’n
webshop-module maar de koper loopt vast bij
het afrekenen en komt nooit in de pennedbankomgeving terecht.

Google Sites

https://sites.google.com/new

Voorbeelden

•
•

Website van jouw PE ➔ site van central office PenNed met uitleg
Koffie & Co ➔ PE van central office PenNed

Voordelen

•

•

Gekoppeld aan het Gmail account van de PE dus geen extra account of
programma nodig
Snel en eenvoudig in gebruik doordat er nergens heel veel opties zijn
Foto’s die op Google Drive staan zijn heel makkelijk op de website te
plaatsen
GoogleMaps afbeelding van PE-locatie makkelijk te koppelen

•

Opmaakmogelijkheden (kleur, lettertype, lay-out) zijn beperkt

•
•

Nadelen
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Jouwweb

https://www.jouwweb.nl/

Voorbeelden

•
•
•

Colorama ➔ PE van central office PenNed
BonBonBons ➔ PE van central office PenNed
Hemelsschoon ➔ PE van central office PenNed

Voordelen

•

Optie om een productgalerij te maken. Als je als koper op een product
klikt verschijnt een pop-up scherm met extra info over dat product (zie
bij Colorama - Producten ➔ witte verf).
Optie om voorraadbeheer aan de productgalerij te koppelen.

•
Nadelen

•
•
•

Jimdo

https://www.jimdo.com/nl/

Voorbeelden

•

Vlaggensite ➔ PE van central office PenNed

Voordelen

•
•

Gekoppeld aan Unsplash (gratis rechtenvrije afbeeldingen)
Op basis van je wensen (die je bij start kiest) stelt Jimdo de lay-out voor.

Nadelen

•
•
•

Wat ingewikkelder dan Google Sites en Simpsite
De voorgestelde lay-outs kunnen verwarrend werken
Maximaal 4 pagina’s beschikbaar

Tip

•
•

Bij start: kies niet voor de optie webshop maken!
Sla alle voorstellen over zodat je een zo leeg mogelijke pagina
overhoudt die je vervolgens zelf inricht door het toevoegen van blokken.
Kies in blokken voor kolommen: handige lay-out voor een webshop +
foto’s en automatisch een knop waar je een buy button aan kunt linken.

•

Wat ingewikkelder dan Google Sites en Simpsite
Website icoon is niet aan te passen in de gratis versie
De optie ‘product’ is niet te gebruiken want die is gekoppeld aan een
winkelwagentje en een echte bankomgeving.

Wix

https://nl.wix.com/

Voorbeelden

•

Veel websites van PE’s zijn in Wix gemaakt. Ze zijn herkenbaar aan de
tekst wixsite in hun URL.

Voordelen

•

Veel opties

Nadelen

•

Veel ingewikkelder dan Google Sites en Simpsite

Tip

•

Kies niet voor de optie webshop!
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