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StartReady: website 
StartReady, met vestigingen in Uithoorn en Groningen, bouwt innovatieve 
Universal Communications oplossingen op de beproefde software van  
Microsoft Skype for Business. Wij kregen de opdracht om voor StartReady 
een eigentijdse, communicatieve en op new business gerichte website te 
ontwikkelen. 
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One-page als basis 

Gekozen is voor een one-page opzet om de website bezoeker snel een overzichtelijk aanbod  
te kunnen bieden van het bedrijf en de geleverde diensten. Daarnaast worden bijvoorbeeld 
nieuws, blogs, events en referenties in 1-oogopslag gepresenteerd. De one-page is een 
startpunt voor de site en beslist geen eindpunt.  Onderliggende pagina’s geven de ruimte voor 
diepte-informatie, whitepapers, vacatures, tweets enz. 



Case Study StartReady: website 

 

 

CMS & responsive 
 
De site is responsive van opzet en geeft een optimale webervaring voor een breed scala aan 
devices: van desktop computerschermen tot mobiele telefoons. De site is gebouwd in het 
Content Management Systeem DotNetNuke (DNN) wat de klant de mogelijkheid biedt zelf  
op eenvoudige wijze de site te beheren. 
 

Look & feel 
 
De vormgeving is in stijl met de StartReady corporate identity. Om de site een eigen dynamiek 
te geven is In de visualisatie op subtiele wijze gebruik gemaakt van beweging. De StartReady 
LinkedIn-bedrijfspagina, het YouTube kanaal en Twitter zijn door BitWise in dezelfde stijl 
vormgegeven. 
 

SSL Certificaat 
 
Veiligheid wordt geboden door een toegevoegd SSL Certificaat. Bezoekers van de website 
weten dat er veilig met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Vertrouwelijke informatie  
wordt versleuteld verzonden, zodat gegevens niet onderschept kunnen worden. Een bijkomend 
voordeel is dat een SSL Certificaat ervoor zorgt dat de site beter wordt gevonden in Google: 
beveiligde sites worden door Google hoger in de ranking geplaatst dan onbeveiligde sites. 
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