Tworzone przez Heads Up witryny cechuje indywidualna interpretacja
projektów tworzonych zgodnie z najnowszymi trendami w dziedzinie designu i
projektowania.
W Heads Up realizujemy projekty zarówno według osobistych pomysłów
klientów, jak i tworzymy indywidualne rozwiązania dla osób otwartych na
zupełnie nowe koncepcje. Dzięki profesjonalnemu podejściu do klienta
beneficjentami współpracy z Heads Up zostać mogą nie tylko zaawansowani
technologicznie klienci. Dla osób mniej obeznanych z nowoczesnymi
technologiami oferujemy pomoc i szczegółowe objaśnienia dotyczące budowy
witryny internetowej krok po korku.
Pomagamy w doborze dostosowanego do potrzeb klienta hostingu (serwera),
wykupieniu efektywnej domeny, udzielamy wskazówek dotyczących zasadności
stosowania w indywidualnym projekcie certyfikatu SSL, czy zgłaszania bazy
danych do GIODO. Dokładamy starań, aby wyjaśnić każdą nurtującą naszych
klientów kwestię.
Ponieważ postęp technologiczny spowodował, iż strony przeglądane są przez
użytkowników nie tylko na komputerze, ale również za pomocą smartfonów i
tabletów, dokładamy starań, aby każdy projekt mógł zostać zrealizowany w
technologii responsive. Dzięki projektowaniu responsywnemu strona internetowa
zmienia kształt w zależności od wielkości ekranu na którym jest przeglądana, a
poszczególne elementy dopasowują się tworząc spójny projekt.
Nacisk położony na web-usability i projektowanie portali z perspektywy
użytkownika procentuje wysoką wydajnością witryny oraz łatwością jej obsługi.
Tak skomponowany projekt w intuicyjny i atrakcyjny sposób dostarcza
użytkownikowi poszukiwanych informacji budując pozytywny wizerunek firmy.
Decydując się na usługi Heads Up otrzymają Państwo funkcjonalną i
nowoczesną witrynę internetową. Strona oparta zostać może o profesjonalnie
wdrożony i skonfigurowany system CMS (Wordpress, Drupal, Moodle lub inny),
który pozwala na samodzielną konfigurację treści, dodawanie zdjęć i
wprowadzanie modyfikacji.

Każdy projekt Heads Up poddawany jest starannemu procesowi optymalizacji,
dzięki czemu czas ładowania strony internetowej zostaje skrócony do minimum i
przekłada się na realny wzrost liczby odsłon. Liczba odwiedzin strony, której
zmierzenie możemy zaproponować za pomocą narzędzi dostarczających
statystyki, zwiększona zostaje również dzięki kodowaniu strony zgodnie z
zasadami sztuki pozycjonowania.
Powstające strony internetowe projektowane są zgodnie ze standardami XHTML
i CSS uznanymi przez World Wide Web Consortium (W3C), co zapewnia
wysoką jakość kodu źródłowego oraz stanowi podstawę efektywnego
programowania w razie życzenia rozbudowy strony w przyszłości.
Priorytetowo traktujemy kwestie bezpieczeństwa witryn, które zostają
zaprojektowane w sposób utrudniający zdobycie nieuprawnionego dostępu do
strony oraz zainfekowania jej złośliwym oprogramowaniem. Naszym klientom
udzielamy wskazówek związanych z zabezpieczeniem stron internetowych,
skrzynek mailowych i kont na portalach społeczniościowych.
Heads Up to również profesjonalne rozwiązania dotyczące promocji witryny
internetowej i marketingu internetowego. Budujemy profile społecznościowe w
serwisach Facebook, Google+, Twitter, YouTube i innych, projektujemy
newslettery, dbamy o pozytywny wizerunek firmy w Internecie.
Każdą realizację projektujemy w oparciu o szczegółową analizą funkcjonalną,
której wynikiem jest zindywidualizowany projekt obejmujący strukturę strony,
schematy podstron oraz makietę układu graficznego. Projektowanie
poprzedzamy zindywidualizowanym doradztwem, omówieniem propozycji i
taktyk usability.
Zachęcamy do kontaktu i przedstawienia swoich potrzeb, a my dołożymy
wszelkich starań, aby zaproponować Państwu rozwiązanie skrojone na miarę od
pierwszego do ostatniego piksela.

