
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Den hurtige nemme løsning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Er du på, eller er du der bare?  
Flertallet af firmaer har i dag en hjemmeside. Det er nærmest et krav for at 
kunne følge med konkurrencen. De nye generationer bruger stort set kun 
Internettet til at finde informationer, og så er det jo ærgerligt, hvis man ikke kan 
finde netop dit firma. Men vi er vist også forbi den tid, hvor det handlede om at 
overbevise dig om det, ikke? Det vi gerne vil, er at hjælpe dig væsentlige skridt 
videre. 

Valg af løsning 
Når man skal vælge, hvilken løsningstype man ønsker, falder valget ofte på et 
Content Management System (CMS). Det skyldes, at sådanne systemer tillader 
firmaet selv at redigere i indholdet på deres hjemmeside og dermed være 
uafhængig af andre langt hen ad vejen. Umiddelbart en meget attraktiv 
mulighed. 
 
Men udbuddet af forskellige CMS’er er i dag så stort, at det er meget svært at 
vide, hvilket man skal vælge. Der findes alt lige fra små CMS’er, som er med i 
prisen på dit Internetabonnement, til meget store CMS’er med et hav af 
muligheder. Nogle af disse CMS’er er Open Source og tilbydes gratis, mens 
andre koster en formue. 
 
Et gratis CMS lyder jo uden tvivl som et godt tilbud, men her skal man lige 
tænke sig om en ekstra gang. Det betyder nemlig, at man selv skal lave sit 
design, implementere det, installere CMS’et på sit webhotel og lære et ofte alt 
for stort system at kende. Den udfordring er der en del, som tager op og opgiver 
igen lige så hurtigt. De store gratis-systemer indeholder nemlig så meget 
funktionalitet og så mange muligheder, at det ville være lige så nemt at lære at 
programmere fra bunden i stedet. 
De små CMS’er som følger med dit Internetabonnement, kan i nogle tilfælde 
godt udfylde dit behov og kan også være forholdsvis nemme at finde rundt i. 
Igen er det dig selv, som skal sætte alt op, men hvis du kun har ganske få krav 
til din hjemmeside og har mod på at prøve selv, så er det værd at prøve. 

VillumCMS – den hurtige og nemme løsning 
Villumsign har mange års erfaring med 
udvikling af web-løsninger, både til private 
og større firmaer. Den erfaring har vi brugt 
til at udvikle vores eget CMS, som indeholder 
lige præcis ”de ting man altid har brug for”. 
Vi har undgået de komplicerede 
fremgangsmåder, som ses i andre CMS’er og 
i stedet opfundet nemme måder at gøre de 
ting, man bruger mest. 
Det er udviklet med øje for både at gøre 
udviklingen nem for os og efterfølgende gøre 

redigering og vedligeholdelse nemt for dig. 
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Så samtidig med, at du sparer på udgifterne, idet udviklingen er nem (og 
dermed ikke så tidskrævende) for os, får du også en fleksibel løsning, som kan 
håndtere dynamisk indhold på en nem måde. Hvad mere kan man ønske sig? 

Fleksibilitet og dynamik 
VillumCMS tillader dig at holde data og layout adskilt. Det betyder, at når du 
først har valgt, hvordan dine data skal præsenteres – om det er dine ansatte, 
produkter, galleri, kompetencer, specialområder, kalender, opslagstavle, 
annoncer eller referencer – så kan du nøjes med at koncentrere dig om netop 
indholdet. Du skal ikke huske på, hvordan layoutet i præsentationen af en ansat 
er – fordi det layout, du har lavet én gang, bliver brugt ved alle ansatte. Og det 
er jo smart, at når du senere vil ændre i det præsentations-layout – så ændrer 
du kun ét sted, selvom det træder i kraft for samtlige ansatte. 
 
De mest simple præsentations-layouts kan du sagtens selv ordne, og når du har 
brug for et kompliceret layout, laver Villumsign skabelonen for dig. 

Fordele ved VillumCMS 
 

• Intuitiv administrationsbrugerflade med flere grafiske layouts 
• Fleksibel filstyring med oprydningsfunktion 
• Mulighed for FTP-adgang 
• Automatisk billedeskalering med indbygget pop-up til stort billede 
• Editor med ”det man lige skal bruge” 
• Simpel, overskuelig statistikoversigt med mulighed for flere detaljer 
• Brugerstyring 
• Adgangsbegrænsning, både for administratorer og besøgende 
• Flere ekstranet 
• Flere administratorgrupper 
• Nem import, præsentation og eksport af data 
• Nemt supportsystem 
• Nem håndtering af menustruktur 
• Spaltehåndteringssystem 
• Søgeordsforslag 
• Udsendelse af nyhedsbreve 
• Fotoalbum 
• Publicerings- og nedtagnings dato 
• Modul opbyggede sider 
• Automatisk spam-beskyttelse af e-mail adresser 
• …og meget mere 

 
- Og alt dette er med i grundpakken! Andre CMS’er kræver som regel tilkøb, hvis 
man ønsker ekstra funktioner. Med VillumCMS får du alle mulighederne med fra 
starten – og der kommer løbende ny funktionalitet til systemet. 
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Referencer 
Her ses 4 eksempler på løsninger med VillumCMS. Tag et kig og få et indtryk af, 
hvad VillumCMS er i stand til. 
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