VRAGENLIJST WEBSITE ONTWIKKELING

Bedrijf / Organisatie:

.................................

Naam:

.................................

Telefoonnummer:

.................................

E-mail:

.................................

Website:

.................................

MensMedia
Zoutstraat 13
5612 HW Eindhoven
Telefoon : 040 244 87 45
Mobiel : 06 270 93 855
E-mail : info@mensmedia.eu
Website : http://www.mensmedia.eu

Algemeen
1) Wat is de bedrijfs- of organisatienaam?

2) Wat is de primaire doelstelling van uw bedrijf of organisatie?

3) Wat is de globale organisatiestructuur van uw bedrijf of organisatie?

4) Hoe zou u de cultuur binnen uw bedrijf of organisatie beschrijven?

5) Wat is de aanleiding voor de nieuwe website?

6) Waar gaat de (nieuwe) website over? Wat is de primaire doelstelling van de website?

7) Wat wilt u op korte en lange termijn bereiken met de website?

8) Wat is de beoogde doelgroep van uw website?
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Uitgangspunt
1) Heeft u momenteel een website?

(Nee, ga verder met vraag 2)

a) Zo ja, welke domeinnamen worden gebruikt voor deze website?

b) Zo ja, heeft u momenteel een webhosting provider (webruimte)?

c)

Zo ja, welk platform en welke functionaliteiten worden ondersteund door deze hosting
provider? (bijvoorbeeld: Unix/Linux, PHP, MySQL)

d) Zo ja, hoe ervaart u de bestaande website? Wat zijn de sterke en zwakke punten van
de bestaande website?

2) In hoeverre wordt er binnen uw bedrijf of organisatie gebruik gemaakt van databases?

Inhoud
1) Welke ‘content’ (inhoud) wilt u op uw website plaatsen? Welke informatie wilt u
overbrengen naar de bezoekers van de website?

2) Welke interactie moet er met de bezoekers plaats kunnen vinden? Welke functionaliteiten
dient de website te bezitten?

3) In welke talen dient de website bekeken te kunnen worden?

Pagina 2 van 4

Ontwerp
1) Kunt u vijf tot tien termen / woorden noemen welke van toepassing moeten / kunnen zijn
op de (nieuwe) website?

2) Kunt u de gewenste uitstraling van uw (nieuwe) website beschrijven?

3) Is er een huisstijl van uw bedrijf of organisatie? (Nee, ga verder met vraag 4)

a) Zo ja, dient de website gebaseerd te zijn op deze huisstijl?

4) Levert u zelf materialen (bedrijfslogo’s, huisstijl, teksten, illustraties, beeldmateriaal, etc.) aan voor het
ontwerp en de realisatie van de website?

5) Heeft u al een idee over de structuur van de volledige website? Uit hoeveel pagina’s denkt
u dat uw website zal gaan bestaan?

6) Heeft u specifieke wensen met betrekking tot het ontwerp van de website?

7) Welke onderdelen dient uw website minimaal te bevatten?

(bijvoorbeeld: agenda, contact, nieuws,

fotoboek, contactformulier, ledenadministratie)

8) Wat voor gevoel moet de bezoeker krijgen bij het bezoeken van de (nieuwe) website?

9) Zijn er voorbeelden van websites welke u erg aanspreken? Wat spreekt u zo aan op deze
websites? (Graag URL’s vermelden)

10) Zijn er voorbeelden van websites welke u niet aanspreken? Wat spreekt u niet zo aan op
deze websites? Wat wilt u absoluut niet in uw website zien terugkomen? (Graag URL’s
vermelden)
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Onderhoud
1) Hoe is het onderhoud van uw huidige website georganiseerd? Hoe denkt u het onderhoud
van de (nieuwe) website te organiseren?

2) Zal de algemene inhoud van de website regelmatig veranderen? Is er regelmatig
onderhoud noodzakelijk aan de algemene inhoud van de website?

3) Welke vaardigheden zijn er binnen uw bedrijf of organisatie aanwezig met betrekking tot
het onderhoud van websites?

Budget & Timing
1) Wat is ongeveer het budget dat u (maximaal) kwijt wilt zijn aan de ontwikkeling van een
website?

2) Op welke termijn dient de nieuwe website gerealiseerd te zijn?

Opmerkingen & Vragen
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