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Ta en tydlig plats på internet 
med ditt företag idag

• Enkelt att designa och komma igång

• Beställ din egen hemsidesadress (.se-domän) 
direkt i programmet

• Skapa snygga bildspel, lägg in videoklipp  
från Youtube

• Länka till Google Maps

• Koppla till Google Analytics

• Möjlighet att länka inläggen från  
din Facebooksida

• Sökoptimerade sidor

• Hjälptexter för alla funktioner

• Stöd för RSS-flöde

• Möjlighet att lösenordsskydda sidor

WEBSITE
Visma

Alla framgångsrika företag finns idag på internet. För några handlar det om en grund-
läggande sida med kontaktinformation och för andra är närvaron betydligt mer omfattande. 
Med ett användarvänligt verktyg som Visma Website bygger du snabbt och enkelt upp 
din egen webbplats precis som du själv vill ha det. Allt du behöver är lite fantasi.

Alla kan skapa en egen hemsida
Du designar snabbt din egen hemsida med enkla dra- och släppfunktioner som ger ett stort utrymme för 
din egen kreativitet. Välj bland de olika byggelementen för design och text när du skapar din sida och 
använd den smarta förhandsgranskningen för att smidigt testa dig fram till ett utseende som passar just 
din smak och din verksamhet. Du växlar lika enkelt mellan olika utseenden som du skapar helt nya sidor.

En komplett och modern hemsida som alla kan hitta
Med Visma Website får du en modern webb från start med mobilanpassning, Google-optimering, 
sökbarhet, domänhantering, hosting och mycket mer på köpet. För att bli framgångsrik på nätet är 
det viktigt att din sida kan hittas av sökmotorer som till exempel Google och Yahoo. Med Visma 
Website är det enda du behöver tänka på att fylla din hemsida med de texter och bilder som du vill 
att kunderna ska se. Vi har paketerat in allt det som sökmotorerna letar efter direkt i programmet.

Gör en bra affär ännu bättre med din egen webbshop
Om du vill öppna en nätbutik för att vidareutveckla din affär ytterligare uppgraderar du bara till Visma 
Webshop. Inom några minuter kan du ha en butik öppen som når dina kunder dygnet runt. 


