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e-Captain is een product van dispi. 

 

 

De module Banner is een van de ruim 30 optionele modules 
van e-Captain. De bannermodule is een extra CMS module 
welke apart te verkrijgen is. Met banners heeft u een 
commerciële module in handen waarmee u voor uw 
vereniging of stichting extra financiën kunt genereren. U 
maakt via deze module reclame voor bedrijven of personen 
die u willen ondersteunen en waar u mogelijk een partner-
sponsor overeenkomst mee kunt sluiten. 

 

 
 

BANNER KEUZE MOGELIJKHEDEN 

Basisversie 
De basisversie bevat in totaal 9 afbeeldingen kwijt welke 
rouleren binnen uw website. De afbeeldingen zijn verdeeld 
over 3 banners, die per stuk 3 afbeeldingen kunnen tonen. 
 

Uitgebreid 3 x 30 
De uitgebreid 3 x 30 versie bevat in totaal 3 banners die ieder 
30 afbeeldingen kunnen bevatten. In totaal kunt u hiermee 
dus 90 banner afbeeldingen vertonen. 

 

Uitgebreid 3 x 3 (onbeperkt) 
De uitgebreid 3 x 3 versie kan afzonderlijk voor iedere map 3 
banners tonen, waarin in elke banner 3 afbeeldingen 
rouleren. Met deze versie kunt u zelf bepalen welke banners 
op welke pagina vertoont mogen worden. 
 
 

BANNERS BEWERKEN OP DE PAGINA 
Wanneer u over de uitgebreide versie beschikt mag u voor 
iedere (pagina)map afbeeldingen toewijzen aan een 
banner. U kunt dan voor iedere map afzonderlijk 3 banners 
maken, welke ieder 3 afbeeldingen mogen bevatten. 
 

 
  

BANNER START EN STOPDATUM 
Een banner kan worden bijgehouden door middel van een 
start en stopdatum. Als u deze vorm kiest dan geeft u de 
begindatum op dat de banner mee gaat in website. Geeft u 
géén einddatum op dan loopt de banner onbeperkt mee. 
Geeft u een stopdatum op dan zal op de stopdatum de 
banner eruit gaan  Een banner kan ook worden bijgehouden 
op credits (aantal keer zichtbaar in de website). Afhankelijk 
van de gekozen displaytijd is het zeer eenvoudig aan te geven 
hoe vaak u de banner wilt laten zien.    
 
Banners zijn een middel om uw adverteerders, sponsors en 
overige contribuanten zichtbaar te maken op uw website en 
er voor te zorgen dat zij gezien worden als partner van uw 
organisatie. Banners kunt u natuurlijk ook opnemen in uw 
email of in uw correspondentie die u heeft.   

MODULE 6 WEKEN GRATIS PROBEREN 
Onze optionele modules, enkele modules waaronder de 
module Online betalen uitgezonderd,  kunt geheel 
vrijblijvend 6 weken uitproberen. Informeer er naar bij een 
van onze medewerkers. 
 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de module 
Factureren of e-Captain in het algemeen neem dan contact 
op met een van onze medewerkers: mail naar  
helpdesk@e-captain.nl of bel met 073-614 14 40. 


