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Jimdo lanceert app voor iPhone en iPad

Met de lancering van een app voor iPhone en iPad breidt softwarebedrijf Jimdo zijn produkt 

verder uit. Het was met Jimdo al mogelijk om via een PC of laptop zonder programmeerkennis 

een eigen website te maken. Met de nieuwe app zijn de users van Jimdo niet meer aan hun 

computer gebonden en kunnen ze voortaan onderweg hun websites bewerken.

Een logische stap

Maar liefst 60% van de Nederlanders heeft aangegeven dat ze met mobiele apparatuur op het internet  

surfen en dat uit zich ook in de statistieken van Jimdo: inmiddels is zo’n 20% van het totale verkeer op 

onze homepage afkomstig van een smartphone en 7% van een tablet. Waarom de ontwikkeling van 

een eigen app voor Jimdo een logische stap was, verklaart mede-oprichter Fridtjof Detzner: “Alhoewel  

onze desktopversie inmiddels een sterk produkt is, maken wij met de lancering van een app nog een 

stap voorwaarts. Doordat ons CMS op meerdere platformen gebruikt kan worden, kunnen onze users  

vanaf nu bepalen waar, wanneer en met welk apparaat ze hun websites bewerken.“

Met vrienden op het strand, op zakenreis of in het café: met de app hebben de users van Jimdo hun 

website altijd binnen handbereik. Ze kunnen overal hun teksten bewerken, hun foto’s uploaden, de 

statistieken  van  hun  website  bekijken,  de  navigatie  aanpassen  of  zelfs  in  een  handomdraai  een 

volledig nieuwe website maken. Bij  de ontwikkeling van de app is het Jimdo-principe om alles zo 

eenvoudig en intuïtief mogelijk te houden niet uit het oog verloren. Om de inhoud van de website  

mobiel te kunnen bewerken, hoeft de user alleen maar op de betreffende inhoud te tikken. En nadat 

de wijzigingen zijn opgeslagen, staat het resultaat direct online.

Detzner is ervan overtuigd, dat met de ontwikkeling van de app een wens van vele users vervuld  

wordt:  “Onze users vragen al  regelmatig naar een app. Ook hebben ongeveer  250.000 users al 

geprobeerd  om via  een  smartphone  of  tablet  op  hun  website  in  te  loggen  om deze  te  kunnen 

bewerken.“

De Jimdo-app is sinds 22 augustus 2013 gratis in de App Store verkrijgbaar.

Over Jimdo

Jimdo  is  in  februari  2007  opgericht  door  de  drie  jonge  ondernemers  Christian  Springub,  Fridtjof 

Detzner en Matthias Henze. Zij  ontwikkelden een online tool,  waarmee iedereen gratis en zonder  

programmeerkennis een eigen website kan maken. Inclusief  functies zoals een blog, fotogalerijen,  

video’s, een webwinkel, formulieren en nog veel meer. Jimdo is beschikbaar in twaalf talen, waarmee 

wereldwijd inmiddels al meer dan 8 miljoen websites zijn gemaakt.
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