WORDPRESS
SUPPORT
ALGEMENE TAKEN DIE WE VAAK UITVOEREN OP UURBASIS ZIJN:
Projectwerk
Heb je een idee voor iets dat niet bestaat in de WordPress-wereld? Wij helpen je graag om
dit te realiseren.

Thema aanpassing
Wil je iets binnen je thema, wij helpen je daar graag bij! Op maat gemaakt en ontworpen,
geheel naar jouw wensen en specificaties.

Aanpassing van plug-ins
Wilt u een nieuwe plug-in bouwen of functionaliteit toevoegen aan een reeds gebouwde
plug-in? Uiteraard helpen wij je daar graag bij.

Volledige website bouwen
Wilt u een volledige site laten bouwen? Hiermee kunnen wij je uiteraard helpen en
koppelen aan de juiste ontwikkelaars en projectmanagers.

Installatie of configuratie
Wil je gewoon iets laten installeren of juist instellen? Laat het onze ontwikkelaars doen. Dan
weet je zeker dat het goed komt.

SEO-servicebehoeften
Hulp nodig bij het instellen van uw WordPress-site voor SEO? Laat het onze ontwikkelaars
doen. Zo word je het snelst gevonden binnen de gewenste zoekmachines.

Andere ontwikkeling
Als uw project in geen enkele categorie past, kunnen onze ontwikkelaars u zeker helpen bij
het vinden van een juiste oplossing. Neem contact op omtrent uw specifieke vraag en wij
zorgen dat de juiste specialist u verder helpt.

Advisering of training
Wil je iets binnen je thema, wij helpen je daar graag bij! Op maat gemaakt en ontworpen,
geheel naar jouw wensen en specificaties.

Serverconfiguratie
Wilt u een nieuwe plug-in bouwen of functionaliteit toevoegen aan een reeds gebouwde
plug-in? Uiteraard helpen wij je daar graag bij.

Staat uw vraag er niet bij?
De lijst met items hierboven is slechts een korte lijst van de ondersteuningsverzoeken die
we vaak behandelen. Onze service is niet beperkt tot deze lijst hierboven en we helpen bij
alle problemen met betrekking tot WordPress.
Veel WordPress-problemen duren vaak minder dan een uur om op te lossen. Dit is hoe we
zo’n hoog niveau van directe ondersteuning kunnen bieden tegen een betaalbare prijs.
Uw probleem nemen wij serieus en plannen we zo spoedig mogelijk in zodat umeteen de
aandacht krijgt die u verdiend en uw probleem zo spoedig mogelijk is opgelost.

Uurtarieven
aantal uren arbeid | kosten per uur

*Werkzaamheden worden met een minimum van 15 minuten ingepland.

Onze garanties
We zullen nooit extra kosten maken
dan de uren die u aanschaft.
Uw ticket wordt onmiddellijk
toegewezen aan een ontwikkelaar en
gaat spoedig aan het werk.
Onze ontwikkelaars zullen ijverig aan
uw probleem werken totdat het is
opgelost.

Als een probleem niet is opgelost,
zullen we uw betaling meteen
terugbetalen.
Wij zijn trots op onze snelle
oplossingen en specialisten die u
ondersteunen.
Wij communiceren open en eerlijk.
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