Glimrende SA
Glimrende samvirke - glimrende løsninger!
Glimrende SA er et samvirke som består av 5 selvstendig IT-konsulenter. Vi har ekspertise
innen websider, integrasjoner, utvikling, rådgivning, strategi og smarte verktøy for økt
effektivitet.
Våre kunder spenner fra enkeltmannsfirmaer til Hegnar media, fra enkle sider på Wordpress
til bookingsystemer og abonnement-styringssystemer for aviser.
Medlemmene jobber ofte 2 eller 3 sammen, alt etter kundens behov og prosjektenes
størrelse. Glimrende har også et nettverk av frilansere i flere land, og kan levere alt av
skreddersydde webløsninger!

Nå med “kontor” i Hurdal!

Ny Nettside?
Responsivt design
Vi leverer alltid brukervennlige sider som fungerer for alle plattformer.
Søkemotorer
Alle løsninger leveres søkemotorvennlige.
Innholdsstrategi
Den viktigste delen av en nettside er fortsatt innholdet.
Webutvikling
Vi leverer løsninger basert på WordPress, CMS Made Simple med flere.
Drift og oppdateringer
Vi sørger for at ditt nettsted er up-to-date og rask!
Konsulenttjenester og rådgivning
Med vår lange fartstid har vi stor erfaring med å finne gode løsninger.

https://glimrende.no/

kontakt@glimrende.no

23 10 36 26

Småskalaløsninger
Vi benytter kun Open Source løsninger, uten årlige lisensutgifter. Les om de ulike løsninger
vi benytter nedenfor. Dersom du ikke har noen preferanser vil vi anbefale på bakgrunn av
vår erfaring og dine behov.

WordPress er det mest brukte CMS’et i dag og benyttes i dag av 25% av
alle websider i verden. WordPress har omtrent ingen begrensninger i
hvilken funksjonalitet du kan legge inn på din hjemmeside. Det er et hav
av ferdige “plugins“ man kan installere og konfigurere for omtrent all
tenkelig funksjonalitet man kan ønske seg. Således kan WordPress
brukes til det aller meste; fra enkle personlige hjemmesider til komplekse
nettsider til store firmaer. Populariteten til WordPess gjør det også til et
utsatt mål for angrep (hackere). Dette medfører at man må ta sikkerheten på alvor og du
bør ha installert en sikkerhetsmodul samt at du hele tiden holder systemet oppdatert.
CMS Made Simple er vår favoritt, og har sin klare fordel i enkelhet,
spesielt for deg som innholdsredaktør; de fleste trenger ikke engang
opplæring. CMS Made Simple er et ‘lightweight’ system som krever lite
ressurser og en nettside laget med dette systemet vil oppleves som
lynraskt. Dette er en stor fordel for søkemotorer. Videre er CMS Made
Simple utviklervennlig og velges av mange som trenger egendefinert
funksjonalitet. Hegnar Media har flere av sine hjemmesider bygget på dette systemet av
denne grunn. CMS Made Simple er meget stabilt og trenger liten grad av vedlikehold.
CMS: Content Management System.

Les mer om oss på hjemmesiden vår:
https://glimrende.no/
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