
Nu er det legende let at lave hjemmesider! 
 
 
Din hjemmeside skal fortælle din historie, præcis som du gerne vil have den fortalt. Svift.net               
giver dig værktøjerne, så du nemt kan lave dit eget site med det design og de funktioner du                  
ønsker.  

Et dynamisk site 

Vores fleksible og brugervenlige system lader dig arbejde på den måde der passer dig. Du tilføjer                
nemt billeder, tekster og andre elementer til dit site ved at trække dem ind og flytte dem rundt i                   
vores Editor. Vi tilbyder skabeloner til design og indhold, som du kan give dit eget personlige                
præg, så det er nemt og hurtigt at komme i gang med sitet. Alle ændringer foretages direkte på                  
sitet, så du hele tiden har fuldt overblik og kontrol over, hvordan slutresultatet kommer til at se                 
ud. Når du er tilfreds, udgiver du dine ændringer, som straks vil være synlige for de besøgende på                  
hjemmesiden.  

Nemt samarbejde 

Du kan tildele brugerroller til dig og dit team, som giver adgang til de funktioner, der er                 
relevante for jer. Giv fx designeren adgang til at ændre på hjemmesidens farvepalette og              
tekstforfatteren redigeringsrettigheder og adgang til at skrive blogindlæg. Fra Dashboardet kan           
I dele noter, lister og kalender med hinanden, og I kan kommunikere sammen i vores indbyggede                
chatfunktion. I kan også chatte direkte med Support, indenfor vores åbningstider. 

Dit online workspace  

Du kan skræddersy din personlige brugerprofil, så den passer til lige netop dig og dit arbejde. Du                 
indretter selv dit Dashboard og du har også en personlig menu, hvor du har adgang til dine egne                  
lister og noter, som du kan bruge til at strukturere dit daglige arbejde. 

Fair priser 

Din hjemmeside og pris skal passe til din forretning, og hvad du har brug for. Derfor har vi                  
baseret vores abonnementer på moduler, så du kun behøver at betale for de funktioner, du reelt                
har brug for. Vi arbejder bl.a. på at tilbyde vores kunder tilkøb af eShop- og Booking-funktion                
inden for nærmeste fremtid.  
Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med dit domænenavn*, hosting og support. 
 

 
 

Læs mere på svift.net eller kontakt DVN  for hjælp til opsætning af din nye hjemmeside. 

 
 * domænetyper som er inkluderet i prisen: .dk, .net, .org, .com 

http://svift.net/
http://dvn.dk/kontakt/

