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VERMIJD DEZE 10
VEELVOORKOMENDE VALKUILEN

VOORDAT JE DIT LAAT DOEN



Eigenlijk zou ieder bedrijf, online en offline, een sterke website moeten
hebben. Het is het visitekaartje en daarom meteen een middel om aan
nieuwe klanten en omzet te komen. Maar welke zaken zijn essentieel om dit
te kunnen realiseren? Om een sterke online aanwezigheid te ontwikkelen heb
je een website ontwikkelaar nodig die snapt waar het om draait, betrouwbaar
is, ervaring heeft, met je communiceert en je door het project weet te leiden. 

Sommige bedrijven doen zich voor als gigantisch bedrijf met een groot team.
Maar in werkelijkheid wordt dit bedrijf gerund door uitbestede webdesigners
in Pakistan bijvoorbeeld. Of je kiest voor een bedrijf dat een laag tarief
aanbiedt, wat kan resulteren in een site die niet goed functioneert of niet
compleet is.

Bij BYTE24 hebben we de meest voorkomende fouten op een rij gezet in dit
e-book. We kunnen je op deze manier in elk geval helpen om de meest
voorkomende valkuilen te vermijden. 
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EEN WEBSITE LATEN ONTWIKKELEN
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Valkuil #1
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In zee gaan met een goedkope website ontwikkelaar

Als je een bedrijf gaat runnen, vooral een online bedrijf, is jouw website

niet waar je op zou willen bezuinigen. Waarom? Dat leggen we graag aan

je uit. Goedkope diensten geven je waar je voor betaalt: een kaal

webdesign met basisfunctionaliteit. Niet alleen dat, maar de site kan

uiteindelijk fouten bevatten en traag worden omdat er geen onderhoud

plaatsvindt of je vastloopt op (technische)opties wanneer je klaar bent om

op te schalen. Als je in de toekomst meer functies aan jouw website wilt

toevoegen, zul je merken dat het niet alleen moeilijk en ingewikkeld is om

te realiseren, maar ook veel meer kosten brengt dan je zou willen. Dit is de

reden waarom je zorgvuldig onderzoek moet doen naar elk webdesign

bedrijf dat je overweegt.

Niemand wil meer betalen dan nodig is. Je wilt echter voorkomen dat je

verleid wordt door lage tarieven, zelfs als dat bedrijf zegt dat ze een gelikte

site voor je kunnen maken en je bijna garanderen dat je er nieuwe klanten

mee binnenhaalt. Een slecht ontworpen website kan je juist klanten en

omzet kosten, en dat is het laatste wat je wilt. Een vakkundig,

gekwalificeerd en professioneel webdesign bedrijf zal tijd en zorg nemen

bij het werken aan jouw website. Zij begrijpen hoe integraal jouw site is

voor jouw bedrijf. Het oude adagium van "Je krijgt waar je voor betaald"

geldt zeker als het gaat om de ontwikkeling van een website. 

Vergeet niet, jouw website is jouw primaire online reclamekanaal, de rode

lijn van je hele business en jouw online visitekaartje, je wilt een website van

hoge kwaliteit.
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Valkuil #2
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Te veel betalen

Aan de andere kant, te veel betalen voor de wensen en eisen die je hebt wil

je natuurlijk ook niet. 

Alleen maar omdat een webdesign bedrijf een hoge prijs vraagt, betekent

dit niet meteen dat het gaat om het beste werk. In feite, sommige bedrijven

blazen kunstmatig hun prijzen op, om te doen lijken dat ze beter zijn, dan

dat ze daadwerkelijk zijn. Ze denken dat het daardoor lijkt alsof ze

ongelooflijk ervaren zijn en kwaliteitswerk leveren, terwijl uiteindelijk het

tegendeel waar is.

Weten wat je kunt verwachten van hetgeen je voor betaalt is een goede

manier om te voorkomen dat je te veel betaalt. Beslis over jouw budget en

over de functionaliteiten en mogelijkheden die je voor jouw website wilt

hebben, bespreek dit ook met de (potentiële) ontwikkelaar. Dan zul je in

staat zijn om een meer weloverwogen beslissing te nemen.
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Valkuil #3
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Geen portfolio bestuderen

Nog een belangrijk element is het inzien van een portfolio. Hierin is vaak

het meest recente werk te vinden. Er is veel meer nodig voor een goede

website dan hoe hij eruit ziet. Het zou het beste zijn om naar de

daadwerkelijke websites die worden getoond in het portfolio te gaan, en te

zien hoe deze functies en functionaliteit eruit zien en werken. 

Doe je onderzoek en maak het zo gedetailleerd mogelijk. Zoek zoveel

mogelijk informatie over de eerder uitgevoerde opdrachten. Dit zal je

helpen een weloverwogen beslissing te nemen. 

Een ander niet te missen onderdeel zijn de aanbevelingen die het bedrijf

bedrijf gekregen van voorgaande klanten. 
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Valkuil #4
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Geen onderzoek doen naar het bedrijf

Eigenlijk wil je de aanbevelingen en voorgaande ervaringen van elk

webdesign bedrijf dat je overweegt in te huren even doorlezen. Dit

betekent dat je een beetje online speurwerk moet doen. Voer een

"achtergrond check" op het bedrijf om zijn geschiedenis bloot te leggen.

Zijn ze een legitiem bedrijf? 

Zijn er online recensies te vinden? Zijn er ook Google recensies? Kun je

ergens terugvinden hoe de klantenservice ervaren wordt? Krijg zoveel

mogelijk inzicht in het bedrijf. 

Dit zal je uiteindelijk helpen om oplichting, bedrijven met een slechte

klantenservice, en ondermaats webdesign te voorkomen
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Valkuil #5
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Alleen op zoek naar niche-specialistische bedrijven

Sommige webdesign bedrijven zullen zichzelf promoten als zijnde

specialisten in een bepaalde industrie of niche. Hoewel dit in eerste

instantie klinkt als een geweldig idee, kan het ook leiden tot het krijgen van

een kopie website. Dat wil je niet, want jouw bedrijf is uniek, en daar hoort

een unieke website bij!

Veel webdesign bedrijven die zich besluiten te richten op een specifieke

industrie of niche doen dit omdat ze geloven dat ze hier gemakkelijk geld

verdienen. Nogmaals, neem een kijkje in het portfolio en ga de recensies

na. Zien veel van de websites er vrijwel hetzelfde uit?

Is er sprake van herhalende inhoud of zijn de elementen hetzelfde? Lijkt

het alsof er een sjabloon wordt gebruikt dat gewoon een beetje is

aangepast? Als een van deze dingen zo is, dan wil je misschien nog even

verder zoeken. Wat je wilt is een website die zich onderscheidt van de rest,

passend bij jouw merk.
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Valkuil #6 
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Niet bekend met webontwikkeling vs. webontwerp

Er zijn twee belangrijke vereisten voor het maken van een website: web

development en webdesign. Beide zijn nodig om een website er goed uit te

laten zien én goed te laten functioneren. Bij webontwikkeling gaat het om

de code waarop de website draait. Dit is misschien wel het belangrijkste,

de code levert als het ware de functionaliteit en is het ‘’achter-de-schermen

spul’’ dat bezoekers van jouw website niet zien. 

Webdesign is alles wat te maken heeft met de ontwerpelementen en hoe

jouw website eruit ziet. Het is wat bezoekers direct zien en mee omgaan.

Soms maken bedrijven de fout om webdesign gelijk te stellen aan

webontwikkeling. 

Wanneer je een bedrijf inhuurt om jouw website te maken, zorg er dan voor

dat ze zowel webdesigners als webdevelopers aan boord hebben. Dan

weet je zeker dat zowel het design als de ontwikkeling in functionaliteit

goed zit.
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Valkuil #7
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Het niet bepalen van jouw specifieke behoeften

 
Dit is een veel voorkomende fout die bedrijven maken, vooral nieuwe

bedrijven. Afhankelijk van wat jouw behoeften zijn en wat voor soort

website je wilt, wil je ervoor zorgen dat je specifieke punten hebt

opgeschreven die je deelt en bespreekt met het bedrijf dat je inhuurt. 

Als je dit niet doet, zul je ofwel niet de functionaliteit en design elementen

krijgen waar je op hoopte, of je zult bijvoorbeeld niet de webdeveloper op

het project krijgen die een expert is in jouw niche. 

Je wilt zoveel mogelijk details geven wanneer je spreekt met een

webdesign bedrijf waarvan je denkt dat het een geschikte partij voor jou is.

Anders is de kans groot dat de website uiteindelijk niet is zoals je verwacht

had.
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Valkuil #8
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Niet nadenken over onderhoud en updates

 
In een perfecte wereld zou een website, als hij eenmaal in de lucht is, voor

altijd goed blijven lopen. Dat is alleen niet het geval. Websites hebben

regelmatig updates en allerlei soorten onderhoud nodig. Wanneer je een

webdesign bedrijf kiest, zorg er dan voor dat je er één inhuurt die dit soort

diensten ook aanbiedt. 

Ook zul je er zeker van willen zijn dat het binnen jouw budget valt om dit te

blijven doen. Hoewel steeds zeldzamer, is het ook mogelijk dat jouw

website gehackt kan worden. Als dit ooit gebeurt, wil je weten dat je snel

kunt spreken met iemand die jouw website kan repareren en beveiligen,

zodat de impact op jouw bedrijf minimaal is.
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Valkuil #9
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Niet genoeg opslagruimte en servercapaciteit 

Voor de hoeveelheid geld die je uit gaat geven aan een website, zou je ook

voldoende hosting ruimte moeten krijgen. Als een bedrijf je niet voldoende

opslagruimte geeft, zal je waarschijnlijk in loop van de tijd problemen

krijgen. 

Een webdesign bedrijf zou veel, of in elk geval ruim voldoende,

opslagruimte aan een klant moeten bieden, zodat elke behoefte kan

worden voldaan. Bijvoorbeeld wanneer er opgeschaald kan worden of

wanneer je besluit een grotere marketingcampagne te draaien die veel

meer bezoekers dan normaal naar de website trekt. Het laatst wat je wilt is

dat je website offline raakt omdat de server waar deze op draait, de juiste

capaciteit niet heeft. Check dit dus altijd met een potentiële ontwikkelaar!
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Valkuil #10
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Niet instellen van deadlines en criteria

Een site die responsive is, en dus werkt op ieder apparaat,

In staat is om een bepaalde hoeveelheid bandbreedte te verwerken,

Regelmatig onderhoud hebben en up to date zijn, etc.

Als je geen haalbare en concrete criteria voor jouw website instelt, is het

waarschijnlijk dat je iets terug gaat krijgen dat niet lijkt op wat je voor ogen

had. Ook het hebben van een vastgestelde deadline, mijlpalen en tijdlijn

gaat ervoor zorgen dat je specifieke resultaten ziet op bepaalde punten in

het ontwikkelproces. Een ruwe outline van een website maken biedt de

mogelijkheid om de voortgang van jouw site te controleren.

Jouw criteria zullen onder meer dingen zijn als: 

Er zijn veel stappen nodig voor het maken van de perfecte site voor jouw

bedrijf. Webdesigners moeten duidelijkheid en grip hebben op wat jouw

visie is, zowel in specifieke als in brede termen. Schematische weergave

van de website of pagina’s zullen worden ontwikkeld voor jouw site. Deze

moeten mogelijk meerdere malen worden herzien. De website zelf moet

worden ontwikkeld en gebouwd. Aan de afwerking moet ook de laatste

hand gelegd worden. Dit alles is de reden waarom het meestal weken,

maanden of zelfs een jaar of langer duurt om de website te voltooien. Je

wilt niet bezuinigen op de duur van een project, als je een geweldig

presterende website wilt. Bedrijven met ervaring in webdesign zullen

aangeven wat een realistische hoeveelheid tijd is om de website conform

jouw eisen en wensen te maken. 
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Innovatieve ideeën & een enthousiaste aanpak. Dat is hoe ik het team
van BYTE24 heb ervaren en nog ervaar. Een prima basis voor een

goede samenwerking voor je bedrijfswebsite, dashboard en/of
webshop. - Zabo Plant
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VoetbalDirectChat: Wij vinden dat BYTE24 meer doet dan wordt
verwacht, voornamelijk in de communicatie en in het meedenken op de

functies die we graag erbij willen hebben. Daarnaast wordt de
flexibiliteit ook zeer gewaardeerd waardoor we veel meer kunnen doen.

Ze hebben in meerdere gesprekken goed geluisterd naar wat ik wilde.
Hun advies was eerlijk en duidelijk. Hun tussentijdse updates over de

gang van zaken gaf mij vertrouwen dat ik een goeie partner aan ze had.
Zeker een aanrader in meerdere opzichten. Voor ieder budget creëren

ze iets moois. Waar voor mij kwaliteit geen prijs kent kan ik zeggen dat
BYTE24 zijn prijs meer dan waard is! - Rijschool van Os
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OVER BYTE24

Lucas Fuhrmann

Bij ons ben je aan het juiste adres voor een website,
webshop, applicatie of software op maat. Door onze
ervaring op deze gebieden weten we altijd een passende
oplossing te vinden. Byte24 bouwt mobiele, web- en stand-
alone applicaties op maat voor groeiende bedrijven met
unieke behoeften. We werken samen met kleine,
middelgrote en grote bedrijven die een proces moeten
stroomlijnen, zowel voor hun werknemers als voor hun
klanten.

Ga voor meer informatie naar www.byte24.nl
Heb je een vraag? Mail deze naar info@byte24.nl of neem
contact op via 0681337542

Lucas Fuhrmann
Luc Swart

Luc Swart
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