
Latenight Design CMS-uitbreidingen 
Wij ontwerpen uw succes 

 

1. Standaard contactformulier: Laat bezoekers contact met u opnemen 

2. Aangepast (contact)formulier: Vrij in te vullen formulier of geavanceerd contactformulier 

3. Evenementenlijst: Geef uw agenda weer in een opsommingslijst 

4. (Google)Kalender: Laat uw (google)agenda zien in kalendervorm 

5. Diashow in artikelen: I.p.v. een afbeelding een wisselende afbeelding aan een artikel 

toevoegen 

6. Koppeling met social media (bijvoorbeeld Facebook like button) 

7. Twitterfeed (laat de tweets van een bepaalde gebruiker zien op de website met een `volg 

ons´ knop) 

8. Googlemaps: Laat één of meerdere Google Maps zien eventueel met routebeschrijving 

mogelijkheid 

9. Video’s: Laat Youtube video’s of uw eigen video’s zien op uw website 

10. Gastenboek: Uw bezoekers kunnen hier een berichtje achterlaten 

11. Discussieforum: Bezoekers of geregistreerde gebruikers kunnen zich laten horen, vragen 

stellen of gezellig meelezen. 

12. Poll: Doe een mini-opiniepeiling op uw website met een poll-module 

13. Email Nieuwsbrief: Verzend uw nieuwsbrief naar uw nieuwsbrief abonnees 

14. Advertenties met banner systeem: Laat uw sponsoren op uw website zien 

15. Fotoalbum (met diashow): Voeg zelf gemakkelijk foto´s toe en maak verschillende albums 

16. Productcatalogus: Laat uw bezoekers weten wat u te bieden heeft 

17. Webshop: Stel bezoekers in staat bestellingen te plaatsen via uw eigen webshop 

18. Ideal integratie in uw webshop 

19. Download: Laat gebruikers downloaden per categorie. Dit kan werkelijk van alles zijn zoals 

pdf-bestanden of programma’s 

20. Cookie toestemming: Wanneer uw website gebruik maakt van cookies om gegevens van 

bezoekers te verzamelen (zoals bijvoorbeeld Google analytics of de Facebook like button) is 

volgens de cookiewetgeving 

21. Afgeschermd gedeelte (inloggen nodig) op uw website: Wanneer u een deel van uw website 

alleen beschikbaar wilt stellen voor geregistreerde leden 

22. Meertalige website: Bied uw website aan in meerdere talen (zelf de vertaling aanleveren) 

23. Community Builder: Maak uw eigen sociale gemeenschap en laat de leden interactief met 

elkaar omgaan 

24. WYSIWYG editor: Een eenvoudige wat-je-ziet-is-wat-je-krijgt editor om inhoud aan de 

website toe te voegen 

25. Advanced editor: Een geavanceerde editor om inhoud aan de website toe te voegen 

26. Project Management oplossing (Intranet) 


