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Meta CMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakket I II III IV V 
 Website Intranet  

read only 
Intranet klein Intranet Intranet 

compleet 
Sub-sites in prijs 1 2 2 2 3 
Extra subsites 
mogelijk 

¨ ¨ ¨ þ þ 

Gebruikers  Maximaal 1 Maximaal 10 Maximaal 10 Onbeperkt Onbeperkt 
Hoogste 
gebruikersrechten 

Site Admin Lid Site Admin Site Admin Global Admin 

Inloggen Wachtwoord 
 

Wachtwoord 
 

Wachtwoord 
Met Google  
SMS validatie 

Wachtwoord 
Met Google 
SMS validatie 

Wachtwoord 
Met Google  
SMS validatie 

Versie- en 
documentbeheer 

¨ ¨ ¨ ¨ þ 

Licentie 3,33 € 
per maand 

20,83 € 
per maand 

39,58 € 
per maand 

58,33 € 
per maand 

83,33 € 
per maand 

Licentie per extra 
subsites    10,00 € 

per sub-site per maand 
Licentie per 
gebruiker per 
maand 

 Gebruiker 1-10 1,50 € per gebruiker 
Gebruiker 11-25 1,40 € per gebruiker 
Gebruiker 26-50 1,25 € per gebruiker 
Gebruiker 51-100 1,00 € per gebruiker 
Gebruiker 101 en verder 0,80 € per gebruiker 

(De licentiekosten omvatten niet de inrichting van het intranet of sub-sites) 

SMS bundel 
(optioneel) 

I II III IV V 

Aantal  
SMS-jes 

20 
 

50 
 

100 250 
  

500 
  

 4,00 € 8,75 € 
 

15,00 €  
 

31,25 €  
 

55,00 €  
 

(Als een SMS bundel op is, wordt automatisch dezelfde bundel opnieuw aangeschaft) 

Het Metaphorum Meta-CMS is een Content Management Systeem. Dit zijn systemen de 
inhoud, layout en beveiliging samenvoegen tot websites op een manier die voor mensen 
zonder veel kennis van internet te bedienen zijn. 

Deze eigen software van Metaphorum draait in de cloud, waardoor iedereen op elk device 
automatisch de laatste versie gebruikt. Daarnaast is de software volledig Nederlandstalig (!). 
Alle meldingen, hulpteksten, vragen en suggesties worden in correct Nederlands getoond. 

Meta-CMS bevat een moderne HTML5 look and feel, en kan veel soorten layouts nabootsen. 
Ook is het systeem compleet responsive, en kan goed bekeken worden op tablets en 
telefoons. Voor een prettig gebruik van de backend wordt voor beheerders een WUXGA  
resolutie (1920×1080) aangeraden. 
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Meta Forms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakket I* II III IV 
Eigen domein ¨ þ þ þ 
Eigen layout ¨ þ þ þ 
Minimale versie 
Meta CMS 

nvt Meta CMS 
Pakket I 

Meta CMS 
Pakket I 

Meta CMS 
Pakket V 

Koppeling 
takenmanager** 

¨ ¨ þ þ 

Monitor functies ¨ þ þ þ 
Zelf formulieren 
maken 

¨ ¨ ¨ þ 

Template 
formulieren 
aanwezig*** 

þ þ þ þ 

Maatwerk 
formulieren 

Uurtarief. 
 

Kosteloos zelf 
bouwen of 
uurtarief. 

Licentie 20,83 € 
per maand 

(250,00 € per jaar) 

20,83 € 
per maand 

(250,00 € per jaar) 

31,25€ 
per maand 

(375,00 € per jaar) 

41,66 € 
per maand 

(500,00 € per jaar) 
     
     

*Pakket I draait op een domein van Metaphorum 
** Module Takenmanager momenteel niet leverbaar 
***Wij hebben tientallen voorbeeld formulieren (Kwaiteit en PO_die tegen een kleine vergoeding 
overgenomen kunnen worden. Neem contact op voor meer informatie.  

Meta Forms is een (meldings) formulieren generator. Hiermee kunnen dynamische web-
formulieren gemaakt worden, die zich aanpassen aan de hand van input. Zo kunnen vragen 
wel of niet getoond worden, maar kan bijvoorbeeld ook een waarschuwing of tip getoond 
worden of het verzend-adres worden aangepast. 

Meta Forms is compleet responsive en laat zich invullen op zowel telefoons, tablets als 
computers. Ook kunnen formulieren geturfd of onder voorwaarde geturfd worden, zodat niet 
alleen klachtafhandeling, incidentmeldingen of rapportagemeldingen mogelijk zijn, maar 
bijvoorbeeld ook statistieken voor de risico analyse bij te houden zijn. Een onmisbaar 
instrument voor een kwaliteitssysteem. 

Resultaten kunnen beveiligd bewaard worden op de server, doorgestuurd in HTML, Word of 
PDF formaat. 
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Hosting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakket I II III IV 
Inclusief domein þ þ þ þ 
Subdomeinen ¨ þ þ þ 
SSL þ mail en web þ wildcard þ wildcard þ wildcard 
Schijfruimte 100 MB 500 MB 5.000 MB 25.000 MB 
Back ups þ dagelijks þ dagelijks þ dagelijks þ dagelijks 
Mailadressen 1 5 25 onbeperkt 
Email protocol IMAP IMAP IMAP IMAP 
Webmail þ þ þ þ 
 
 
 
 
 

3,33 € 
per maand 

(40,00 € per jaar)  

6,67 € 
per maand 

(80,00 € per jaar) 

12,50 € 
per maand 

(150,00 € per jaar) 

39,58 € 
per maand 

(475,00 € per jaar) 

Extra  500 MB extra: 
2,00 € per maand 

5.000 MB extra: 
6,75 € per maand 

25.000 MB extra: 
20,00 € per maand 

5 extra 
mailadressen: 

 
2,00 € per maand 

 

25 extra 
mailadressen: 

 
6,75 € per maand 

 

Extra  
mailadressen: 

 
Eénmalig uurtarief 
voor het inregelen. 

  
Extra forward domeinen: 

1,00 € per maand 
(voor deze domeinen is geen hosting pakket nodig) 

 

(Maatwerk pakketten groter dan pakket 4 zijn mogelijk, neem hiervoor contact op) 

 

Hosting omvat het totaal aan services dat geleverd wordt door onze servers. Hier vallen 
bijvoorbeeld websites, e-mail en beveiliging onder, maar ook de minder zichtbare zaken als 
snelheid en backup regime. Metaphorum levert alleen ‘managed hosting’ ter ondersteuning 
van eigen producten, wat inhoudt dat derden nooit toegang tot de server kunnen krijgen. 
Hierdoor is het bijvoorbeeld niet mogelijk om eigen websites op onze server te plaatsen. 

Maatwerk DNS records (bijvoorbeeld voor Office365 of andere e-mail diensten) kunnen op 
alle pakketten ingesteld worden. 

De servers van Metaphorum draaien op AMS-1 in Amsterdam, bij één van de belangrijkste 
Nederlandse knooppunten op de backbone (‘de ruggengraat van het internet’). Hierdoor zijn 
hoge snelheden en lage responsetijd gegarandeerd. 

Pakket I is bedoeld voor een kleine website en maximaal één e-mailadres. Pakket II  en hoger 
is nodig voor een intranet en/of meerdere e-mailadressen. 


