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Tentang Website Perusahaan

Di jaman yang sudah demikian maju, menjadi sebuah keharusan bagi perusahaan, organisasi, instansi negara  

bahkan perorangan untuk membuat website demi menjalin komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat. Website atau 

situs merupakan sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas 

gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya. 

Website  adalah  media  yang  sangat  penting dalam memasarkan  produk dan  layanan anda.  Sebuah website 

mencerminkan  perusahaan  yang diperkenalkannya.Pertumbuhan  pengguna  internet  Indonesia  semakin  hari  semakin 

bertambah, data yang bisa kita lihat pada google.com/publicdata menunjukan bahwa pertumbuhan pengguna internet di 

Indonesia meningkat tajam dari tahun ketahun, ini akan menjadi sebuah lahan promosi yang sangat menguntungkan,  

sekaligus sebuah peluang besar untuk meningkatkan kepopuleran perusahaan anda.

NAEVAWEB   adalah  salah  satu  penyedia  jasa  pengembangan  program  dan  desain  website  perusahaan 

profesional  yang  ada  di  Indonesia.  Dalam  pengembangan  website,NAEVAWEB  memiliki  sebuah  program  yang 

dikhususkan untuk website perusahaan. NAEVAWEB mengembangkan website perusahaan dengan  program website 

yang  disesuaikan  oleh  kebutuhan  pelanggan  dan  desain  yang  mempertimbangkan  estetika,  fungsionalitas  dan  nilai 

tambah sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap tentang perusahaan anda terhadap masyarakat.
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Fitur dan Penjelasan Mengenai Website Perusahaan

Website Perusahaan yang kami tawarkan memiliki fitur-fitur yang lengkap sehingga mampu memaksimalkan 

potensi perusahaan anda. Berikut ini fitur-fitur website perusahaan yang kami ada:

• Profile Perusahaan

Dengan fasilitas  ini, anda bisa menambahkan info tentang perusahaan anda. Seperti sejarah, visi &misi, 

penghargaan, kantor cabang dan lain sebagainya.

• Berita

Fasilitas Berita ini merupakan fasilitas untuk memberikan informasi berita mengenai atau berita lain.

• Produk Perusahaan

Anda bisa menampilkan produk-produk unggulan perusahaan anda dengan fitur ini.

• Halaman Statis. 

Fasilitas Halaman statis ini berfungsi untuk menambahkan informasi tentang . 

• Kontak Pengunjung. 

Fasilitas Kontak Pengunjung adalah tempat menemukan kontak/email dari pelanggan 

anda. Anda bisa menerima dan membalas kontak dari pelanggan dari menu ini.

• Costumer Service. 

Fasilitas Costumer Service ini digunakan untuk menambah Costumer Service dan 

mengaktifkan/menonaktifkan costumer service di website .

• Banner dan Widged. 

Dengan fasiltas Banner dan Widged ini, anda bisa dengan mudah menambahkan 

banner dan  mengatur posisi banner. Anda bisa menggunakan fitur ini sebagai sarana 

promosi.

• File dan Media. 

Dengan fasilitas File dan Media, anda bisa menemukan berbagai file yang pernah anda upload di website 

perusahaan.

• Konfigurasi. 

Ada 4 konfirgurasi di sini yaitu konfigurasi website, konfigurasi selamat datang, konfigurasi email template dan 

konfirgurasi module. Dengan fasilitas ini, anda bisa 

dengan mudah mengatur website anda.

• Pengguna. 

Dengan fasilitas Pengguna ini, anda bisa menambah/mengedit pengguna website .

• Tema Desain. 



Dengan fasilitas ini, Anda bisa memilih tema/tampilan website , mengganti logo, background website dan 

mengedit tema desain.

• Kelola Menu. 

Pada menu ini, anda bisa mengelola Menu Publik, Menu Administrator dan Posisi Menu. 

• Facebook dan Twitter & Social media

Anda bisa menambahkan facebook dan twitter serta social media lainnya anda di halaman-halaman website 

perusahaan anda.

• Galeri

Fitur Galeri ini ada di halaman publik website anda. Sehingga pengunjung bisa melihat 

foto-foto dari kegiatan perusahaan anda.

• Peta  Perusahaan

Dengan fitur ini, pengunjung bisa melihat peta lokasi perusahaan anda. Program ini 

menggunahkan Google Maps.


