Welke diensten biedt Indentity aan?
Complete weboplossingen
Indentity kan uw webproject volledig uitvoeren, van concept tot livegang. U kunt het zo gek niet bedenken, zolang het technisch mogelijk is
kunnen wij het maken. Enkele toepassingsvoorbeelden:
•

Een nieuwe bedrijfswebsite

•

Een mobiele applicatie naast uw bestaande website

•

Social media integratie

•

Data aggregatie

•

Een intranet voor uw bedrijf

•

Een geavanceerde webapplicatie

•

API ontwikkeling

U wordt van het begin tot het einde begeleid in het proces zodat u op de hoogte bent van de voortgang en gemaakte keuzes; Zo komt u nooit
voor vervelende verrassingen te staan.
Complete oplossingen worden aangeboden op basis van een vast afgesproken budget of op uurbasis. Voor meer informatie, voorbeelden of
een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen.

Technische implementaties
Heeft u al een ontwerp klaar liggen en bent u alleen nog op zoek naar iemand die de technische realisatie van uw project voor zijn rekening
kan nemen dan bent u bij Indentity aan het juiste adres.
Indentity is gespecialiseerd in zowel frontend- als serverside development gebruik makende van Python, Django, HTML, CSS, Javascript en
jQuery. Indien gewenst kunnen wij onze werkzaamheden op locatie uitvoeren voor een ideale integratie in uw team.

Webadvies
Wij begrijpen als geen ander dat niet iedereen zoveel verstand heeft van het internet als wij. Daarom adviseren wij u graag over de
mogelijkheden en beperkingen van ontwikkelen op het web.
Wij zijn op de hoogte van de laatste trends, technologieën en innovaties en wij helpen u graag met het uitdenken van uw ideeën en
ontwikkelen van nieuwe concepten.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend introductiegesprek.

Freelancer development
Als u op zoek bent naar een tijdelijke kracht om uw development team te versterken dan kunnen wij hier ook prima in voorzien. De
developers van Indentity gaan zeer professioneel te werk en zijn naadloos in uw team in te passen. Indentity is gespecialiseerd in Python,
Django, PHP, HTML, CSS, Javascript en diverse frameworks. Wij werken indien gewenst ook op locatie.
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