
Firmasiden koster 125,- kr. 
om året excl. moms            
* Mailkonto
* Eget AVCdomænenavn 
> Info om dit firmas produkter
> Logo m. link                     
> Tilbudsmodul med 10 tilbud           
> NetShopmodul  med 10 varer      
> NetTV videoreklamer                             
> Banner m. link   
> Fire scroll informationstekster
> Fire person- eller 
   produktbilleder
> Kortviser hvor dit firma ligger
               
Bestil i dag- og din side er 
på nettet i morgen.

AVC fagbog

 Firmaside  der kan det meste

 Firmasiden på AVCnet

 hinnerup.AVCnet.dk     hammel.AVCnet.dk       hadsten.AVCnet.dk 3

Opdater din internetside 
løbende, det giver flere besøg

Ret selv din hjemmeside
* KLIK & RET  adgang til siden, 
  så du selv  kan                    Årlig
  vedligeholde den................1200,-

AVCnet retter din side 
* AVC opdaterer siden 12
  gange om året....................2400,-

* Du ønsker en side i 
  egne farver og layout.........3598,-

  Alle priser er excl. moms

Gratis fagbog
Hvis du finder et firma i din 
kommune der ikke er i fagbogen, 
betaler vi dig 25,- kr. 
for oprettelsen. 
http://fagbog.avcnet.dk 

Tilmeldingen skal godkendes 
af virksomhedens ansvarlige.

Ekstra CMS moduler åbnes fra firmasiden 
Modulerne er lette at betjene for almindelige brugere

1. Quick Web produkt modul ... med 7 varegrupper
    Anvendes til oplægning af produkter eller informationer 
    direkte på nettet. 
     a. Digitale billeder oplægges i tre størrelser på sekunder
     b Tekster og priser oplægges på sekunder

2. QuickNews info modul til nyheder
    Anvendes til oplægning af nyheder eller informationer 
    direkte på nettet. 
     a. Digitale billeder oplægges på sekunder
     b Tekster og priser oplægges på sekunder

3. QuickImage modul til auto billedudskiftning
    Anvendes til at ændre en side dynamisk således, at siden hele
    tiden bliver udskiftet automatisk med nye billeder    

4. QuickShop
    Handelsmodul med eller uden betaling via Dankort    

5. Komplet portal 
    Anvendes hvis du vil have din egen portal med 
    firmainfo, produkter, links, support, kontakt eller galleri m.m.   

6. QuickTidsreservationsmodul online
    * Kunderne reserverer tid i din elektroniske kalender 
    * Du kan reservere tid i din kalender 
    * Din sekretær kan reservere tid i din kalender  
      ... sådan booker dine kunder tid gennem internettet

“ Gå hjem infomøder”
Hver tirsdag kl. 17.00, afholder vi infomøde om 
AVCnets produkter og deres anvendelse.
    Møderne afholdes: 
     AVCnet, Skanderborgvej 150, Haldum 
    Tilmelding:      
      Telf. 86 98 70 89      Mail:avc@avcnet.dk    


