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Digital partner

Lang erfaring

Egen designavdeling

Sikker hosting

Som deres digitale partner er vårt mål å bidra til å gjøre dere oppdaterte,
synlige og tilgjengelige på nett.

Våre rådgivere veileder dere gjennom prosessen, uansett om dere ønsker  
et nytt nettsted, redesign eller økt synlighet.

Oppdatert innhold er helt avgjørende for et godt nettsted.  
Den viktigste faktoren for å oppnå dette er et brukervennlig system som gjør 
publiseringshverdagen enkel for webredaktøren. Vi benytter vårt eget CMS 
CorePublish.

Å være synlig og tilgjengelig på nett betyr at nettstedet blir ranket høyt  
i søkemotorer og er tilgjengelig i alle digitale medier. Våre rådgivere har god 
kjennskap til innholdsproduksjon, søkemotoroptimalisering (SEO), digital 
annonsering (SEM) og universell utforming (uu). 

Vi tilbyr både rådgivning og kurs i disse temaene.

Vi har siden 2000 bygget opp unike nettsider og webløsninger 
for kundene våre. I tilllegg tilbyr vi et bredt spekter av tjenester, 
som gjør dere rustet til å møte utfordringene i den digitale 
hverdagen på en god måte.

Din digitale partner

TJENESTER
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Tjenester

Innholdsproduksjon
Det at vårt publiseringssystem CorePublish er enkelt 
å bruke gjør at de fleste av våre kunder dekker 
innholdsproduksjonen selv. I enkelte tilfeller kan 
det være behov for hjelp til helhetlig og kontinuerlig 
innholdsproduksjon når tiden eller ressursene ikke 
strekker til. Vi tilbyr ulike typer innholdstjenester, fra 
rådgivningstjenester til egne innholdsprodusenter.

Synlighet
Å være synlig på nett krever en klar strategi, 
målrettet arbeid og kontinuerlige analyser av 
arbeidet med søkemotoroptimalisering og 
annonsering. Vi hjelper våre kunder med dette 
arbeidet.

Drift og hosting
Vi tilbyr drift og hosting for våre kunder. Vi har 
mange nivå for hosting fra enkle webhotell til 
avanserte serveroppsett med flere servere og 
lastbalansering. Alle våre servere er plassert i en 
serverhall som er bygget med tanke på sikkerhet og 
et godt servermiljø. Vi har en god oppetidsgaranti, 
solide rutiner for overvåking og backup.

Implementering
Etter at forprosjekt og webdesign er gjennomført, 
implementerer våre utviklere løsningen i 
CorePublish. Vi programmerer i PHP, et av verdens 
mest utbredte og effektive språk for webutvikling. 
Vi benytter også blant annet CSS3, HTML5 og 
Javascript. 

I tillegg til implementering av vanlige webløsninger 
utvikler vi spesialløsninger med avanserte skjema, 
integrasjon med andre systemer eller komplette 
spesialløsninger med egen funksjonalitet.

Support og opplæring
Vi bistår våre kunder med en supporttjeneste. Her 
løser vi feil, veileder kunder i bruk av CorePublish og 
bistår ved endringer og videreutvikling av løsninger.

CoreTrek tilbyr kurs og opplæring i CorePublish 
spesielt, men også gjennom en rekke kurs som er 
aktuelle for alle som jobber med web. 

EN HELHETLIG PARTNER

Rådgivning og analyse
Gjennom vår forprosjektmetodikk 
CorePhases konkretiseres behov og mål for 
et nytt nettsted. Forprosjektet leder til en 
plan som sikrer en effektiv gjennomføring 
av prosjektet.

Et nettsted er alltid i endring. Vi kan 
bidra med analyser og revisjoner av 
nettsteder, slik at kunden kan ta de riktige 
beslutningene i forhold til innhold og 
videreutvikling av egne løsninger.

Webdesign
Webdesign er en viktig del av hvordan 
en nettside oppfattes og hvordan den vil 
fungere for de besøkende. Vi har egne 
webdesignere med lang erfaring for hva 
som fungerer godt i praksis.

Våre tjenester
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Erfarne rådgivere

Digital strategi

Brukerundersøkelser

SEO, SEM, analyse  
og statistikk

Et nettsted endres og videreutvikles kontinuerlig. Målet med nettsiden  
bør være å få fornøyde og lojale brukere som blir værende og som får utført 
det de ønsker ved å besøke nettopp deres nettsted. Gode nettsteder kommer 
brukerne tilbake til og snakker varmt om til andre.

Arbeidet stopper ikke når websiden blir lansert. Da skifter vi fokus 
fra kartlegging og design, til søkemotoroptimalisering (SEO), 
søkemotorannonsering (SEM), analyse og vekstpotensiale. 

Vi hjelper dere med verktøy, råd og praktisk gjennomføring. Ved 
å kombinere deres unike kunnskap om egne brukere med våre rutiner  
og erfaring fra utvikling av brukervennlige nettsteder, vil vi sammen finne  
frem til forbedringsforslag og utviklingsmuligheter.

En god digital strategi støtter opp under organisasjonens profil 
og målsettinger. Våre rådgivere kan være en strategisk partner  
i alle faser, enten dere skal starte et nytt prosjekt eller har 
behov for å analysere eksisterende nettsteder.

Rådgivning og digital strategi

RÅDGIVNING
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Tjenester

Generell vurdering
Treffer budskapet ditt målgruppen slik du ønsker? 
Med våre rutiner og erfaring for gjennomgang av 
nettsteder vil vi stille de riktige spørsmålene, og 
sammen med dere finne de viktigste og enkleste 
forbedringene for deres nettsted. Den generelle 
vurderingen omfatter budskap, målgrupper, 
oppbygging, struktur, design med mer. 

Offentlig vurdering
Oppfyller ditt nettsted kravene til offentlige 
nettsteder? Hvordan blir ditt nettsted ranket? La 
oss hjelpe deg i arbeidet med å øke kvaliteten på 
nettstedet deres! Vi kommer med kommentarer 
til hva som er bra og hva som kan forbedres, og 
forteller hvordan en forbedring kan gjennomføres 
før neste års test.

SYNLIGHET
Søkemotoroptimalisering 
Et tilgjengelig nettsted krever at sidene blir 
optimalisert for søkemotorene. Det kreves at 
både teknisk kvalitet og innhold er utformet på 
riktig måte for å oppnå gode resultater. Med vår 
metodikk for gjennomgang av nettsteder med fokus 
på digital synlighet får du en oversikt over tiltak 
som vil legge et godt grunnlag for bedre plassering 
i søkemotorene og mer relevant trafikk til ditt 
nettsted.

Søkemotorannonsering
For å oppnå bedre digital synlighet kan man raskt 
oppnå gode resultater gjennom annonsering. 
Vi hjelper dere med å velge riktige pakker, 
annonseproduksjon og budsjettering.

Google Analytics
Ved å kontinuerlig analysere nettsidene får dere 
nyttig informasjon som hjelper dere i det daglige 
arbeidet med nettsidene. Vi bidrar med å sette  
opp konto, utarbeide rapporter, analysere statistikk 
og komme med råd i forhold til forbedringer.

EN STRATEGISK PARTNER
Med lang erfaring fra enkle til mer komplekse 
prosjekter er CoreTrek en komplett partner som 
bidrar til effektive og gode prosesser. Vi har 
kompetanse som bidrar til at ditt nettsted oppnår 
det din organisasjon ønsker.

DIGITAL STRATEGI 
En god digital strategi er forankret i virksomhetens 
forretningsmål og strategier. Med utgangspunkt  
i CoreTreks metodikk jobber våre rådgivere sammen 
med kunden for å utvikle en god digital strategi, 
som i tillegg til nettstedet innholder elementer  
som sosiale medier og andre digitale kanaler.

Visuell profil
Et gjennomtenkt visuelt uttrykk er viktig,  
og er ofte nedfelt i et selskaps profilhåndbok eller 
profilretningslinjer. Retningslinjene er til for at man 
skal ha en enhetlig kommunikasjon mot
omverdenen. Våre rådgivere kan bidra til at 
virksomheten får en enhetlig kommunikasjon som 
signaliserer profesjonalitet, troverdighet, trygghet 
og forutsigbarhet for kunden.

KONTINUERLIG FORBEDRING 
Et nettsted er alltid i endring, og det er bra.  
Det betyr at nettstedet er levende, noe som  
gir brukerne lyst til å besøke nettstedet.

Endringene fører ofte til et behov for å 
optimalisere nettstedet. Våre rådgivere kan bidra 
med enkle spesifikke oppdrag som for eksempel 
design, SEO, innholdsproduksjon og foto, eller  
med en effektiv nettstedsrevisjon.

NETTSTEDSREVISJONER
Etter kundens behov kan vi gjennomføre en 
nettstedsrevisjon. Vår metodiske gjennomgang 
av nettstedet hjelper dere med å ta de riktige 
beslutningene i forhold til innhold  
og videreutvikling.

Rådgivning
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Velprøvd metodikk

Mål og 
målgruppeanalyse

Prioritering av 
innhold

Prinsippskisser

CorePhases er et nyttig kartleggingsverktøy. Vi starter prosessen med en 
analyse av mål og målgrupper. Ønsker og behov blir synliggjort og innholdet 
som skal ut på nettstedet blir vektet og prioritert. Prosessen sikrer at den nye 
webløsningen blir forankret i de overordnede målene for prosjektet. 

Deretter lages prinsippskisser av sidemalene. Funksjoner og interaksjon blir 
beskrevet i detalj. Slik sikrer vi at de besøkende finner frem til viktige 
funksjoner på en enkel og effektiv måte. Noen nettsteder skal integreres med 
andre løsninger og i slike tilfeller er det viktig at spesifikasjoner blir laget så 
tidlig som mulig. 

Etter at vi har gjennomført CorePhases sammen med kunden, sitter vi igjen 
med en detaljert spesifikasjon av det nye nettstedet. Dette danner grunnlaget 
for en komplett prosjektplan og estimat for hele prosjektet.

Skal et prosjekt bli vellykket bør det starte med et velfundert 
forprosjekt. Vi har lang erfaring med dette og har utviklet 
vår egen metodikk som vi kaller CorePhases. Vi benytter 
CorePhases til planlegging av alle våre webløsninger, fra idé  
til ferdig nettsted.

CorePhases

FORPROSJEKT
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Tjenester

Webdesign
Den siste fasen i CorePhases er webdesign, der vi 
jobber med den grafiske profilen og webdesignet 
for løsningen. Designet skal løfte nettstedet, gjøre 
løsningen brukervennlig og enkel å navigere i for alle 
brukere. Designet utvikles i tråd med deres profil og 
kravene om universell utforming.

Forprosjekt sikrer høy kvalitet
Et godt forprosjekt sikrer at dere som kunde oppnår 
det resultatet dere ønsker, uten ekstrakostnader. 

Ved å jobbe metodisk gjennom ulike faser, ender 
CorePhases opp i en komplett prosjektplan. Denne 
planen inkluderer strukturkart og prinsippskisser for 
den nye løsningen, samt en konkret fremdriftsplan 
for prosjektet. Nettstedet kan dermed utvikles fra 
prototype til en lanseringsklar løsning. 

Med prosjektplanen som utgangspunkt kan vi 
fastsette tid og pris for all aktivitet forbundet med 
utvikling av nettstedet. 

Eksempler på wireframes

Målgruppeanalyse og kartlegging av mål
I denne fasen avdekkes hvilke målgrupper den nye 
nettløsningen er myntet på og hvilke behov disse 
brukerne har. Målet er å finne de behovene dere 
ønsker at løsningen skal dekke, og tilpasse disse  
til de ulike målgruppene.

Definere og prioritere innhold
Med mål og målgrupper definert ser vi på 
hvordan innholdet skal presenteres i henhold til 
målgruppenes behov. I denne fasen struktureres 
innholdet i en logisk trestruktur.

Optimal brukeropplevelse
Interaksjonsdesign er en sentral fase i 
designprosessen. Her ser vi på brukeropplevelsen 
og hvordan løsningen bør bygges opp for å fungere 
optimalt for brukerne. Vi ser blant annet på 
samspillet mellom ulike elementer, integrasjoner  
og innholdsleverandører.

Prinsippskisser og funksjonalitet
Plasseringen og vektingen av innholdet i løsningen 
er en viktig del av interaksjonsdesignet. Med 
utgangspunkt i målgruppeanalysen og målene som 
er bestemt, tegner vi prinsippskisser der innholdet 
vektes slik at dette blir riktig plassert i løsningen. 

Ulik funksjonalitet beskrives i prosjektfasen. I denne 
fasen ender vi opp med en oversikt som beskriver 
alle malene og sidene som skal designes.

Webdesign

WEBDESIGNFUNKSJONERWIREFRAMES

Interaksjonsdesign

STRUKTURINNHOLD

?

ANALYSE

Informasjonsarkitektur

RÅDGIVNING

Forprosjekt
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Unike webdesign

Kostnadseffektivt

Brukervennlig

Reponsivt webdesign

Et godt webdesign handler om å skape et nettsted som er enkelt å bruke for 
alle som besøker det. Farger, piktogrammer, effekter og elementer skal samlet 
sett sørge for at kundens profil og ønskede budskap kommer tydelig frem.  
En brukervennlig webløsning framstår intuitiv, rask og effektiv for brukeren. 

Et gjennomtenkt visuelt uttrykk signaliserer profesjonalitet, troverdighet, 
trygghet og forutsigbarhet. Det visuelle uttrykket er ofte nedfelt i selskapets 
profilhåndbok eller profilretningslinjer. Disse retningslinjene sikrer en enhetlig 
kommunikasjon mot omverdenen.  
 
På webløsninger med mye innhold er det viktig at det er enkelt å finne fram, 
samtidig som det visuelle inntrykket er ivaretatt. En gjennomtenkt bruk  
av farger, logoer, skrifttyper og grafiske elementer sammen med tekst  
og bildebruk sikrer dette.

Et godt webdesign handler om å skape et nettsted som  
er intuitivt i bruk for alle besøkende. For å utvikle en optimal 
nettløsning kombinerer våre designere et gjennomtenkt design 
med godt innhold.

Intuitive og lekre websider

WEBDESIGN
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Tjenester

BRUKERVENNLIG WEBDESIGN
Godt design gir et viktig førsteinntrykk av ditt 
nettsted. Webdesignet er avgjørende for å lykkes 
på nett, både i forhold til å kunne tilby en god 
brukeropplevelse og riktig profilering av selskapet. 

Et unikt webdesign skiller et nettsted fra 
konkurrentens. Et gjennomtenkt design kombinert 
med godt innhold gir en optimal nettløsning. 

Våre designere kan i tillegg til rådgivning og utvikling 
av nye sider, bidra med innspill til redesign av 
nettsider med for eksempel utvikling av logoer eller 
elementer som gjør nettstedet mer brukervennlig 
og målrettet. 

Responsivt webdesign
Vi tar hensyn til at det blir stadig vanligere å benytte 
flere enheter til å surfe på internett. Vi utvikler 
derfor nettsider som fungerer like godt på desktop, 
nettbrett og mobil. 

Avhengig av hvilken visningsteknikk som velges 
(RESS/RWD), designer vi maler som passer optimalt 
til hver enkelt enhet.

INTERAKSJONSDESIGN
Et godt interaksjonsdesign gjør dine nettsider lettere 
å navigere i. Våre designere har lang erfaring med 
interaksjonsdesign på vårt eget publiseringssystem 
CorePublish. Dette bidrar til kostnadseffektive 
utviklingsprosesser.

CorePublish er helt adskilt fra presentasjonslaget, 
noe som betyr at man som kunde av CoreTrek står 
helt fritt til å forme eget webdesign nøyaktig slik 
man ønsker.

VISUELL PROFIL
I forbindelse med utviklingen av et nettsted tar vi 
ofte utgangspunkt i virksomhetens profilhåndbok/ 
retningslinjer med hensyn til profilen.  

Våre rådgivere bidrar til at virksomheten får en 
helhetlig profil, som er lett gjenkjennelig i alle 
medier og som reflekterer virksomhetens visuelle 
uttrykk. Dersom ønskelig, kan våre designere lage 
retningslinjer for profil/profilhåndbok når det er 
tilknyttet utviklingen av et nettsted.

Webdesign
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Erfarne utviklere

Gode kvalitetsrutiner

Sikkerhet i fokus

Integrasjoner

For at funksjonaliteten som utvikles skal fungere godt over tid, er det mange 
ting som teller og som må gjøres på riktig måte. Det meste av dette avgjøres 
av utvikleren som setter opp løsningen. Hvilke verktøy og metoder vi har 
tilgjengelig i kombinasjon med erfaring og nøyaktighet, er helt vesentlig for  
å oppnå et resultat som fungerer på en god og effektiv måte.

I CoreTrek vet vi at en webløsning skal leve i mange år og at vi skal hjelpe 
våre kunder med videreutvikling og oppdatering av de løsningene vi leverer. 
Vi utvikler våre løsninger i et strukturert utviklingsmiljø med definerte 
kodestandarder. All utviklerdokumentasjon blir lagret slik at andre kan overta 
prosjektet dersom det blir behov for det.

Fordi vi arbeider med åpne og kjente teknologier og leverer løsninger på vårt 
eget system, CorePublish, har vi inngående kjennskap til alle sider og detaljer i 
det som leveres. Vi trenger ikke gå til andre partnere eller produsenter for  
å finne ut av hva som skjer og hvordan ting fungerer. 

Etter at forprosjekt og webdesign er på plass må alle nettsteder 
utvikles og settes opp. Dette krever både kompetanse og 
erfaring. Vi har et stort team av erfarne webutviklere som setter 
opp alt fra enkle nettsider til avanserte webløsninger med 
integrasjoner og spesialutviklede webløsninger. 

Kostnadseffektiv utvikling

UTVIKLING
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Tjenester

OPPDATERT KOMPETANSE
Vi som jobber med web må følge med i tiden. 
Fordi vi er et stort team med dyktige utviklere kan 
vi hele tiden dele våre erfaring og kunnskap med 
hverandre. 
Vi er en lærlingebedrift og tar gjerne inn 
nyutdannede webutviklere. Disse unge utviklerne 
støttes med opplæring og trening av en dedikert 
mentor i godt over ett år før vi slipper dem til på 
avanserte prosjekter. 

Våre erfarne utviklere får kontinuerlig og 
førstehånds opplæring på alt nytt i systemet, men 
viktigst av alt muligheten til å utvikle seg med de 
avanserte løsningene vi leverer.

LANGSIKTIGHET
Mange aktører i dagens marked baserer sine 
leveranser på open source-løsninger med ferdige 
design og templates. Dette er vel og bra for en enkel 
”brosjyre på web”, men ikke for en webløsning som 
skal kunne videreutvikles og leve i mange år.

Vi kjenner teknologien og de løsningene vi leverer 
til bunns. Løsningene vi leverer blir oppdatert med 
nye versjoner av CorePublish. Vi tar ikke bare ansvar 
for bakoverkompatibilitet i systemet men også for 
at koden våre utviklere har levert fungerer sammen 
med nye versjoner av systemet. 

SIKKERHET 
Nettsider i dag blir ofte utsatt for angrep og 
innbrudd. Dette skyldes i mange tilfeller at utviklere 
ukritisk laster ned komponenter fra nettet, 
og benytter disse i løsningene de lager uten å 
kvalitetessikre koden. Slike komponenter blir sjelden 
oppdatert dersom det oppdages sikkerhetshull.

Våre utviklerer er vant til å ta hensyn til sikkerhet 
når de setter opp løsninger for våre kunder. Vi tar 
ikke i bruk komponenter fra ukjente kilder og har 
god kontroll med det som utvikles.

GODE KVALITETSRUTINER
For mange er webløsningen en helt sentral del av 
deres forretning. Derfor stiller mange krav til både 
oppetid og robusthet i løsningene som utvikles. 

Alle datasystemer kan kollapse eller leveres med 
feil. Spørsmålet er hvor effektivt man kan rette 
opp i feil eller uønskede situasjoner. Uten god 
dokumentasjon, faste kodestandarder og et 
koderevisjonssystem er det ikke mulig å garantere 
for verken feilretting eller gjenoppretting. Man må 
ha en forståelse for hva som har skjedd for å kunne 
rette opp i feil. I tillegg er det nødvendig at flere enn 
den ene personen som har utviklet løsningen forstår 
det som har blitt laget. 
Vi har etablerte rutiner for dette. Alle våre utviklere 
kan ta tak i hvilken som helst av våre leveranser 
og utføre videreutvikling eller feilretting dersom 
behovet skulle oppstå. Vi benytter GIT som  
koderevisjonssystem.

SPESIALUTVIKLING
Vi leverer ikke bare standardutvikling til våre kunder. 
Vi har både erfaring med og kompetanse til å bygge 
komplette spesialløsninger. Med basis i CorePublish 
kan vi bygge alle slags løsninger for web. Selv om 
spesialløsninger ofte er tidkrevende å utvikle, vet 
vi at våre verktøy er effektive og at løsningene vi 
bygger er robuste over tid. 

INTEGRASJONER
CorePublish er tilrettelagt for integrasjon med 
andre systemer. Våre utviklere har solid erfaring i å 
integrere med andre systemer. Deres erfaring med 
denne type arbeid er nødvendig for at integrasjoner 
skal fungere godt, med rask responstid og gode 
løsninger dersom systemet det integreres med er 
nede.

Utvikling
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Webredaktør til leie

Tekstforfatter

SEO og SEM

Konvertering av 
innhold

Relevant innhold er avgjørende for at nettsteder skal bli besøkt. Godt  
og oppdatert innhold får brukerne til å lese artikler, laste ned dokumenter, 
melde seg på arrangementer og kjøpe varer og tjenester.

Innholdsmarkedsføring handler om å legge mer ressurser i å utvikle bedre  
innhold i egne medier enn å investere i markedsføringen av disse mediene. 

Når et selskap markedsfører egne nettsider og sosiale kanaler er det for  
å nå ut til mange brukere, som skal foreta handlinger og spre innholdet deres  
videre til nye lesere. Godt innhold kan også trigge disse handlingene. Hvis man 
tilbyr interessant innhold over tid, vil de besøkende få en opplevelse av at dere 
har brukervennlige sider med relevant innhold som dekker deres behov. De vil 
bruke tid på nettstedet, komme tilbake senere og bli gode ambassadører som 
sprer innholdet deres videre.

CoreTrek har som mål å gjøre våre kunder oppdaterte, 
attraktive og tilgjengelige på nett. I tillegg til å bygge opp teknisk 
gode løsninger i CorePublish, tilbyr vi innholdsproduksjon. Vårt 
team av rådgivere og innholdsprodusenter kan bidra med råd 
og produserer innhold for dere når dere ikke har tid selv.

Innholdsproduksjon

INNHOLD
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Tjenester

Hvis dere ønsker å gjøre noe av jobben selv, kan 
webredaktøren publisere ferdig skrevet innhold, 
lese korrektur og gi råd om forbedringer av 
innholdet.

Tekstforfatter
Vår tekstforfatter kan skrive nye artikler, nyhetsbrev 
og blogginnlegg for dere.

Film og foto
Det visuelle på nettstedet har stor betydning for 
helhetsinntrykket av dere som bedrift/organisasjon. 
Har dere behov for flotte miljøbilder fra bedriften, 
bilder om et bestemt tema eller en informativ video 
kan vi hjelpe dere. 

Søkemotoroptimalisering (SEO)
Vi hjelper dere med å gjøre innholdet på websiden 
optimalisert for søkemotorene slik at dere oppnår 
en godt synlig plassering i søkeresultatet. 

Søkemotorannonsering (SEM)
Ved bruk av digital annonsering kan effekten av 
organisasjonens investering i SEO økes betraktelig. 
Med SEM treffer dere de som aktivt er ute og søker 
etter deres produkter og tjenester, og med målrettet 
arbeid kan vi styre disse kundene inn på nettopp 
deres nettsider.

Sosiale medier
Sosiale medier blir stadig viktigere i den digitale 
markedsstrategien til bedrifter. Vi hjelper dere  
i gang og gir råd i hvordan dere bør opptre i de ulike 
kanalene. Vi utarbeider en publiseringsplan for dere 
og kan hånderer publiseringen i valgte kanaler.

Konvertering av innhold
Hvis dere har behov for å få flyttet innhold over 
til en ny nettløsning kan vi bistå med kopiering av 
innhold fra gammelt til nytt nettsted. Vi benytter 
studenter som kjenner systemet godt til denne type 
arbeid. Dette gjør det effektivt og rimelig å flytte 
over mye innhold.

ER NETTSTEDET LEVENDE?
Har dere et nettsted med oppdatert innhold 
som treffer målgruppen deres? Kontinuerlig 
digital innholdsproduksjon krever ressurser. 
Mange opplever at mangelen på gode planer, tid 
eller kompetanse gradvis forvandler det flotte 
nettstedet til en statisk side som ikke lenger er 
relevant. Nettsidene blir ikke lenger oppdatert, 
bloggen er død og nyhetsbrevene har stoppet opp. 
Investeringen deres tilfører ikke lenger noe nytt til 
brukerne, som mister interessen.

Tilbyr nettsiden deres ekte verdi?
Med en teknisk god løsning og en bevissthet rundt 
optimalisering, kan man oppnå god synlighet i 
søkemotorene. Men hva hjelper det med en godt 
synlig side om leseren forsvinner rett ut igjen når 
han ikke finner det han leter etter? Selv ikke en 
topplassering kan garantere fornøyde, lojale kunder 
som blir værende på sidene deres, at de vender 
tilbake senere og tipser sine venner om dere. Sørg 
for at innholdet byr på ekte verdi for målgruppene 
deres!

INNHOLDSPRODUSENTER
Våre rådgivere har kunnskap om hva som skal til 
for at deres nettsted holdes oppdatert jevnlig med 
relevant og godt innhold. Mange har problemer 
med tiden og trenger litt ekstra bistand med dette.

Digital markedsplan
En digital markedsplan er et nyttig verktøy  
i arbeidet med websidene og tilknyttede medier. 
Alle aktiviteter avklares og arbeidet kan planlegges, 
fordeles og gjøres i forkant av hver aktivitet. 
Publisering av innhold i ulike kanaler, som nettsider, 
nyhetsbrev og sosiale medier blir mer oversiktlig.

Webredaktør
Vi kan hjelpe dere med å publisere nytt innhold. 
Send tekst og bilder til oss, så gjør vår webredaktør 
resten. Vi kan også legge strategier og planer slik  
at nettsiden deres kontinuerlig får ut nytt innhold.

Innhold



side 14

Søkemotor-
optimalisering (SEO)

Digital
annonsering (SEM)

Statistikk og analyse

Digital rådgivning

Med en teknisk god løsning og en bevissthet rundt optimalisering, kan man 
oppnå god synlighet på nett. Vi hjelper dere med å gjøre innholdet på  
websiden optimalisert for søkemotorene slik at dere oppnår en godt synlig 
plassering i søkeresultatet. Vi gir råd i forhold til søkemotoroptimalisering.

For å oppnå enda bedre digital synlighet kan man raskt oppnå gode resultater 
gjennom digital annonsering. Vi hjelper dere med å velge riktige annosepakker, 
annonseproduksjon og budsjettering.

Det er viktig å kontinuerlig analysere hvordan nettsidene blir brukt, for  
så å gjøre nødvendig justeringer. Her bidrar vi med rådgivning, analyser  
og rapporter.

Sammen finner vi den løsningen som passer best for deres hverdag  
og markedssituasjon.

Å være synlig på nett krever en klar strategi, målrettet arbeid  
og kontinuerlige analyser av arbeidet med søkemotor- 
optimalisering og digital annonsering. Vi hjelper dere til  
å bli synlig på nett.

Synlighet

SYNLIGHET
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Tjenester

BLI SYNLIG MED DIGITAL 
ANNONSERING
Ved bruk av digital annonsering kan effekten  
av organisasjonens investering  
i søkemotoroptimalisering (SEO) økes betraktelig.

Med søkemotorannonsering treffer dere de som 
aktivt er ute og søker etter deres produkter og 
tjenester. Bare i Google finnes det flere alternativer:
• Google Adwords
• Google Shopping
• Google Remarketing/Retargeting
• Google Display Network

I tillegg tilbyr vi annonsering på Facebook  
og Instagram via Fanbooster, på LinkedIn og Bing.

Vi hjelper dere med å finne de annonsepakkene 
som fungerer best for dere og bidrar også med 
annonseproduksjon og design.

HVEM BESØKER NETTSIDENE?
Hvordan blir nettsidene deres blir brukt? Hvem  
er det? Hvor kommer de fra? Hva gjør de?

Disse spørsmålene og mange flere kan dere få svar 
på ved å ta ut statistikk over brukerenes atferd, 
for så å analysere tallene. Vi bruker aktivt Google 
Analytics som verktøy i dette arbeidet. 

Ved å kontinuerlig analysere nettsidene får dere 
nyttig informasjon som hjelper dere i det daglige 
arbeidet med nettsidene. Det er viktig å vite hvilke 
sider som besøkes slik at dere kan optimalisere disse 
for kundene, eller eventuelt jobbe for å lede dem 
videre til andre sider dere ønsker å promotere.

Vi kan bidra med å sette opp en konto i Google 
Analytics, utarbeide rapporter, analysere statistikk 
og komme med råd i forhold til forbedringer.

ER DERE SYNLIGE I SØK PÅ 
GOOGLE?
For at et nettsted skal være synlig i søkemotorene 
må sidene være godt optimalisert. For å oppnå gode 
resultater kreves både teknisk kvalitet og at innhold 
er utformet på riktig måte.

SEO - Søkemotormotimalisering er den jobben 
deres webredaktør gjør for å få bli mest mulig synlig 
i søkemotorene i det organiske søket.

SEM - Search Engine Marketing er betalt synlighet  
i form av digital annonsering.

I bildet vises hvordan en ser forskjell på SEO og SEM 
i et Googlesøk. Annonsene kommer øverst og er 
merket med ”Annonse”, her også markert med rosa 
felt. Det grønne feltet viser de organiske treffene.

Søkemotoroptimalisering i CorePublish
CorePublish har en rekke funksjoner som bidrar 
til god søkemotoroptimalisering. Systemet leverer 
en godkjent HTML-kode og filer som sitemaps.xml 
og roborts.txt. Disse oppdateres automatisk. Dette 
er viktige tekniske elementer som en CorePublish-
bruker ikke behøver å tenke på.

I tillegg til dette finnes en rekke støttefunksjoner 
som hjelper webredaktøren med å skape 
søkemotorvennlig innhold på nettstedet.  
Det finnes blant annet funksjoner for å skrive 
søkemotorvennlig URL på artikler og prioritering  
av sider i sitemaps. For alle artikler kan CorePublish 
hjelpe til ved å foreslå, sette inn eller analysere 
nøkkelord.
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Skreddersydd 
opplæring

Standardkurs i 
CorePublish

Generelle webkurs

Brukerstøtte

Vårt publiseringssystem CorePublish er enkelt å lære og intuitivt i bruk.  
Vi tilbyr kurs for nybegynnere, opplæring i avansert bruk og kurs på  
utviklernivå. Slik kan alle få maksimal utbytte av løsningen.

Målsettingen med alle våre kurs er å gi deltakerne en praktisk verktøykasse 
som gjør det mulig å skape og videreutvikle egne nettsteder selv. Kursene  
holder vi i egne lokaler, eller ute hos kunden der vi kan skreddersy opplegg 
tilpasset ulikt kunnskapsnivå og kundetilpassede temaer.

I tillegg til spesifikke kurs i CorePublish tilbyr vi generelle kurs som kan hjelpe 
dere til å bli bedre på nett. Dette kan være kurs om hvordan oppnå bedre søke-
motoroptimalisering, hvordan møte kravene om universell utforming, hvordan 
lage godt innhold på web, valg av og opplæring i bruk av sosiale medier etc. 

Se kursoversikt på våre nettsider eller ta kontakt med våre rådgivere for mer 
informasjon.

Vi ønsker at dere skal få mest mulig ut av nettsidene og tilbyr  
en rekke kurs som hjelper dere å bli bedre på nett. Vi har både 
kurs i vårt publiseringssystem CorePublish og kurs med fokus  
på innholdsproduksjon og synlighet. 

Opplæring på alle nivåer

OPPLÆRING
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Tjenester

GENERELLE KURS
CoreTrek arrangerer en rekke praktiske kurs for de 
som ønsker å forbedre sin tilstedeværelse på nett.

Disse kursene har temaer som:
• hvordan jobbe med synlighet i søkemotorene 

og digital annonsering
• hvordan lage godt innhold på web
• bruk av Google Analytics 
• praktisk bruk av sosiale medier

På våre nettsider finner dere mer informasjon  
og oversikt over kursene vi kjører.

Skreddersydde kurs
Finner du ikke kurs, kurssted eller dato som passer 
for dere? Ta kontakt med oss så lager vi et opplegg 
som passer for dere.

BRUKERSTØTTE
Rask support er viktig når du trenger hjelp. Enten 
det er noe som ikke fungerer eller noe man ikke 
finner ut av, er vårt supportteam tilgjengelig. 

Vårt supportteam er bemannet med faste personer 
som er superbrukere av systemet. De er vant til 
å analysere alle mulige feilsituasjoner og kjenner 
systemet til fingerspissene. De kan veilede dere  
uten komplisert IT-språk slik at dere får utført  
oppgaven dere trenger hjelp til.

Vi benytter et journalsystem for loggføring av 
henvendelser og dialog slik at alle involverte blir 
oppdatert på status i den aktuelle saken. Dermed 
er all nødvendig historikk alltid tilgjengelig og 
kommunikasjonen kan flyte på tvers av avdelingene.

CorePublish grunnkurs
Dette er et kurs for alle som skal begynne å bruke 
CorePublish, som introduksjon til ny funksjonalitet 
eller som oppfriskning av gammel kunnskap. 

Her introduseres blant annet:
• opprette brukere og innlogging
• hvordan opprette en kategori
• hvordan lage og publisere en artikkel
• bruk av multimediearkivet

Målsettingen er opplæring i og tips om effektiv  
bruk av CorePublish.

CorePublish videregående kurs
Dette er et kurs for de som allerede bruker 
CorePublish og som ønsker introduksjon til mer 
avansert funksjonalitet og administrative oppgaver. 

Her går vi mer i dybden på blant annet:
• brukere og rettighetsstyring
• innholdsmaler 
• brikker
• søkemotoroptimalisering i CorePublish
• innebygging av kode fra andre systemer
• innføring i skjemamodulen

Målet med dette kurset er å få ytterligere kunnskap 
om bruk og administrasjon av CorePublish.              

CorePublish skjemamodul
I dette kurset får man innføring i hvordan man 
bygger opp og bruker skjemaer i CorePublish. 

Målsetting er å få mer kunnskap om ulik bruk  
av skjema på egne nettsider.

CorePublish utviklerkurs
Alle utviklerkurs i CorePublish har et felles 
utgangspunkt, men vil ha fokus på de konkrete 
oppgavene til den enkelte utvikler. Kurset tar 
for seg installasjoner av enkeltnettsted eller av 
flere nettsteder. Hovedfokus på kurset er CPLIB, 
kodebiblioteket til CorePublish.

Opplæring
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Egen driftsavdeling

Oppetidsgaranti

Oppdatering inkludert 
i prisen

Høy sikkerhet

Vi har en egen driftsavdeling som kun jobber med å sørge for at våre web- 
hotell og servere alltid er oppe. Driftsmiljøet er helt adskilt fra både utviklings- 
og testmiljøer for å minimere mulighetene for driftsforstyrrelser.

I vår standard driftsavtale får alle våre kunder en økonomisk garanti for  
at vi holder en oppetid på 99,7%. Alle kunder som ligger på våre webhotell,  
får gratis oppdatering av CorePublish når det kommer nye versjoner.

Vi har et virtuelt servermiljø der det alltid finnes komplett speiling av serverne. 
Vårt driftsmiljø er profesjonelt satt opp med tanke på både ytelse, sikkerhet  
og backup. Dette gjør at våre kunder er sikret på mange nivå dersom  
en maskinkollaps, brann eller annet uhell skulle oppstå. Vi har automatiske 
overvåkingssystemer som varsler uønskede hendelser. Våre servere holdes 
alltid oppdatert med sikkerhetsoppdateringer og annen basis programvare.

Alle våre webløsninger hostes på en sikker og god måte. Våre 
kunder kan velge blant flere løsninger, fra felles webhotell til 
avanserte oppsett med flere servere. Våre servere er plassert  
i et profesjonelt hostingmiljø. 

Sikker hosting med garantert oppetid

HOSTING
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Tjenester

WEBHOTELL
Våre webhotell tilpasses webløsningenes behov 
for oppsett og datakraft. Alle installasjonene settes 
opp med sertifikat for HTTPS. Den tilgjengelige 
lagringskapasitet settes opp etter kundens behov, 
fra 1 GB til 200 GB.

Alle webhotell har backup, 24/7-vaktordning og all 
oppgradering av programvare inkludert i prisen.

Selv om man har sine løsninger på webhotell kan 
man fritt velge å øke lagringskapasiteten etter 
behov. 

HTTPS
HTTPS er en sikrere utgave av HTTP. Ved bruk  
av sikkerhetssertifikatet HTTPS blir overføringen  
av data kryptert. Dette gir beskyttelse mot at noen 
kan stjele eller endre på de sendte dataene. Dette 
er spesielt viktig for brukernavn og passord.

VIRTUELLE SERVERE 
Dersom man har behov for ytterligere datakraft 
tilbyr vi virtuelle servere der man har avsatt minne, 
CPU og lagringsplass. Plattformen de virtuelle 
serverne kjører på består av flere fysiske servere. 
Dersom en server går ned vil de andre automatisk 
ta over. Alle våre virtuelle servere er til enhver tid 
speilet på 3 fysiske servere.

LASTBALANSERING OG SKALERING 
Flere av våre større kunder har stor trafikk og 
strenge krav til respons- og oppetid. I slike tilfeller 
benytter vi en dedikert lastbalanserer som fordeler 
trafikken til flere servere for å oppnå både høy 
ytelse og høy oppetid. 

CorePublish har støtte for å bli installert og 
distribuert på flere servere. Dette på en slik måte 
at det i praksis ikke finnes kapasitetsbegrensninger. 
Det er enkelt å legge til flere applikasjonsservere og 
å splitte installasjonene i dedikerte database-  
og frontend-servere. 

DRIFTSMILJØ
Alle våre servere er plassert i et profesjonelt 
driftsmiljø utenfor våre lokaler. Lokalene er bygget 
spesifikt for serverhosting med kjøling, sikkerhet, 
strømbackup, brannsikring og annet som forventes 
av et profesjonelt driftssenter.

FJERNDRIFT
Noen av våre kunder har egen driftsavdeling eller 
partnere som håndterer driften for dem. I slike 
tilfeller kan vi tilby en fjerndriftsavtale der vi tar 
ansvar for driften av webløsningen med webserver, 
database og CorePublish-installasjonen. Kunden 
eller deres partner har da ansvar for bygg, maskiner, 
linjer, backup, strøm, brannmur med mer.

VAKTORDNINGER
Våre felles webhotell overvåkes 24/7. Dette er ikke 
inkludert i prisen for dedikerte servere eller egne 
kundeinstallasjoner. For slike installasjoner tilbyr  
vi en ekstra vaktordning med 24/7 driftsvakt.

SIKKERHET 
CorePublish er i seg selv en sikker programvare som 
er lite utsatt for hacking eller andre angrep. Likevel 
er det viktig at vi på driftssiden sikrer våre servere 
mot innbrudd med gode brannmurer og andre 
sikringstiltak. Alle våre servere oppdateres ukentlig 
med sikkerhetsoppdateringer.

Vi har faste rutiner for sjekk og backup alle 
installasjonene. 

EGEN DRIFTSAVDELING 
Vi har egen driftsavdeling med eget driftspersonell 
som har ansvar for oppsett, overvåking og drift av 
alle våre webhotell og kundeservere. 

Vår driftsavdeling sitter sammen med våre 
utviklere og har dermed også rask tilgang til deres 
kompetanse ved behov.

Hosting
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