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OVER YOUNG-DOGS 

W I J  Z I JN  EEN ERVAREN TEAM VAN 5  INTERNATIONALE WEB ONTWIKKELAARS MET RU IME ERVARINGEN IN  

HET  REALISEREN VAN M IDDEL  TOT  GROTE  WEB PROJECTEN INCLUSIEF  BEHEER  EN ONTWERP  VA N  

DATASTROMEN EN REALISEREN  VAN  NIEUWE TOEPASSINGEN .  

W I J  BOUWEN WEB P LATFORMEN OP  BASIS  VAN DE LAATST BESCHI KBARE STABIELE  TECHNOLOGIE  OM  ZO 

GEWENST  GRAFISCH MAATWERK ,  KWALITE IT  EN  CONSTA NTE  BESCHIKBAARHEID  TE  KUNNEN GARANDEREN .  

SAMENWERKEN OM DOELEN  TE  BEREIKEN  

W I J  STREVEN  ERNAAR MET  ONZE OPDRACHTGEVER S EEN  ZO OPEN ,  EERLI JKE  EN ZO  DIRECT ALS  

MOGEL I JKE  COMMUNICAT IE  TE  REALISEREN WAARBI J  U I TDAGINGEN EN PROBLEMEN WORDEN BESPROKEN 

EN  VIA  EEN P LAN  VAN  AANPAK GEZAMENLI JK WORDEN VERHOLPEN .  IN DE  PRAKTI JK  GAAT  H ET  OM 

DAGELI JKS  VERTROUWEN .  OPDRACHTGEVERS KUNNEN  EROP  VERTROUWEN DAT  ZAKEN  GOED  EN  

PROFESSIONEEL  WORDEN  VERHOLPEN .  YOUNG -DOGS VERTROUWT EROP  DAT OPDRACHTGEVERS BEKENT  

ZI JN  MET DE WERKWIJZ E VAN YOUNG-DOGS EN  DE  RUIMTE  BI EDT OM H IERBINNEN DOELGERICHT TE  

HANDELEN .   

 

SPECIALITEITEN 

MAGENTO  

Wij  z i jn ear ly adapters van het Magen to systeem. Wi j  real iseren nieuwe Magento 

projecten, ontwikkelen modules voor Magento en beheren, optimal iseren en verbeteren 

Magento instal lat ies a lsmede migrat ies van Magento 1 naar Magento 2.  

ECOMMERCE  

Wij bedenken, implementeren en verbeteren eCommerce  act iv i te i ten b innen onderneming 

waarbi j  we de laats te technieken inzetten om commercië le doelen te bereiken. Dagel i jks 

genereren wij  du izenden bestel l ingen v ia onze p latformen wereldwijd.  

TYPO3  

VOOR GROOT  CORPORATE  EN SERVICE  PRODUCT SPECI F IEK GERICHTE WE BCOMMUNICATIE  MAKEN WIJ  

GEBRU IK  VAN  HET BETR OUWBARE  EN  GERENOMMEERDE  CMS  SYSTEEM TYPO3.  WAARBI J  WE  MODULES  EN  

TOEPASS INGEN IMPLEME NTEREN  ALSMEDE  HET H ELE  PRO JECT  REALISER EN EN PROGRAMMEREN .  

W I J  Z I JN  ACTIEF  VOOR KLANTEN U IT  HEEL  EUROPA EN  BIEDEN TECH NISCHE EN CONTENT 

ONDERSTEUNING  IN TALEN ENGELS ,  DUITS ,  NEDERLANDS EN  SPAANS GESPROKEN DOOR NATI VES .  

 

Werkwijze 

Voor Young-dogs geld afspraak is  afspraak, of  het nu behalen van commercië le doelen is  

of  ad hoc bugs verhelpen. Young -dogs werkt volgens een strakke projectp lanning waarbi j  

Mi les tones worden behaald v ia de scrum ontwikkelmethode. H ier in wordt gebruik gemaakt 

van  korte def in it ies ( t i ckets) van funct iona l i te iten of  weergaves welke direct achter 

e lkaar worden ontwikkeld zodat k lanten betrokken bl i jven bi j  de ontwikkel ing. Deze 

methode zorgt ervoor dat we gedurende de ontwikkel ing a lt i jd f lex ibel  z i jn in de 

ontwikke l ing.  
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Dankzi j  onze 11 jaar ervar ing in (web)ontwikke l ingen en u itgebreide so ftware b ib l iotheek 

met oploss ingen zorgen we ervoor dat web ontwikk el ingen n iet veranderen in 

onoverzichte l i jke monsterprojecten.  

Declaraties  

Indien geen project is  vastgesteld werkt Young -dogs op uurbasis.  

Voor declarat ie van uren maakt Young -dogs gebruik van een uren regis trat ie systeem 

waar in medewerkers uren boeken. Werkzaamheden worden afgerond op 15 minuten met 

een minimum van 15 minuten.  

Young-dogs maakt voor aanvang a lt i jd een inschatt ing van de werkzaamheden. Indien 

deze worden geschat op minder dan 3 uur dan wordt  het t icket d irect afgehande ld . Wordt 

t i jdens o f  voor aanvang duide l i jk dat werkzaamheden meer dan 3 uur zul len bes laan dan 

wordt pas overgegaan tot verhelpen/rea l isat ie  hiervan na over leg met opdrachtgever.  

 

Standaard uurtarieven  

Standaard ontwikkel ing en support       €   65,-  

E-commerce Strateg ie ontwikkel ing      €   100,- 

Project def ini t ies        €   85,-   

Pr ior i te i t  t ickets bui ten kantooruren (externe oorzaak)    €   145,- 

 

Prioriteiten schema tickets  

Of het nu gaat over een k le ine wijz ig ing of  het maken van een n ieuwe funct iona l i te it .  

Young-dogs werkt v ia een pr ior i te i tenschema van t ickets zodat er  we adequaat en sne l 

kunnen reageren op al le  s i tuat ies .  

Blocker (5)  

De hoogste pr ior i te it .  Indien een webs ite of  systeem ui tva lt waarbi j  er  grote economische 

of  strategische belangen worden geschaad. Young -dogs heeft h ier  als doel deze na 

ontvangen van meld ing binnen 1 uur te verhelpen. Deze t ickets worden verholpen v ia 

hands down pr inc ipe waardoor geen enkele andere werkzaamheid wordt ui tgevoerd en het 

t icket kan worden doorgezet naar het gehe le team. Block er t ickets worden 24/7 

ondersteund. T ickets van dit niveau komen ze lden voor.  

Cr it ica l  (4)  

Waarbi j  funct iona l i te iten van een webs ite ui tva l len d ie normale werking blokkeren. Deze 

t ickets worden behandeld t i jdens normale kantooruren. Young -dogs verhelpt deze t ickets 

normaal gesproken binnen 2 uur na melding.  

Mayor (3)  

Wijz ig ingen of  aanpass ingen aan l ive systemen welke zeer beperkte impact hebben op 

normale werking. Deze t ickets worden verholpen binnen twee werkdagen.  

Normal (2)  

Ontwikke l ing van nieuwe funct ional i te i ten en normale projectp lanning. Deze t ickets 

worden afgehande ld v ia Scrum planning.  

Low (1)  

Toekomstige wensen en ontwikke l ingen zonder speci f ieke deadl ine.  

 


