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    Plate versus Wordpress Multisite

Welk CMS biedt een betere multisite?
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Dit document heeft als doel om de verschillen tussen Plate en WordPress als multisite platform te 

duiden en de lezer te helpen in de keuze in zijn of haar specifieke situatie.  

Plate en WordPress zijn Content Management Systemen (CMS-en). WordPress is ontstaan als 

platform om een blog te starten en uitgegroeid tot een populair CMS dankzij talloze plugins die 

ontwikkelaars van over de hele wereld kunnen schrijven en aanbieden op het platform. Dit is 

mogelijk omdat WordPress ‘open source’ is. WordPress is in de kern een basic CMS met beperkte 

opties maar door het aanschaffen van plugins kun je er een geavanceerd CMS van maken.  

Plate is in tegenstelling tot WordPress een hosted CMS. Dat betekent dat bij Plate wij de volledige 

eindverantwoordelijkheid dragen voor het CMS en de veiligheid van het CMS en alle websites die 

er op draaien. Alle klanten draaien op een versie van het CMS en profiteren van veiligheid- en 

onderhoudsupdates die centraal worden doorgevoerd. Plate is ontwikkeld met een sterke visie op 

het schaalbaar en beheersbaar maken van content en biedt vanuit die gedachte bijvoorbeeld 

multisite als standaard oplossing aan voor organisaties met meerdere websites en behoefte aan 

centraal beheer en onderhoud.  

WordPress is net als Plate te gebruiken als multisite oplossing, echter moet je dit bij WordPress 

handmatig configureren. Je hebt meerdere plugins nodig om WordPress als een stabiele multisite 

oplossing met functionaliteiten rondom multi-content (het heen en weer pushen van content) en 

multilanguage te kunnen draaien. Al deze plugins hebben vaak andere ontwikkelaars en dus kan 

het zijn dat een update van de ene plugin de andere plugin kapot maakt. Multisite binnen 

WordPress levert zo veel extra onderhoud op.  

Bij Plate zitten alle benodigde multisite functionaliteiten standaard in het platform zonder dat er 

plugins nodig zijn. Als een bestaande site naast de Nederlandse taal ook in een andere 

gepubliceerd moet worden, is dat letterlijk 10 seconden werk in Plate; er is geen plugin of dure 

developer voor nodig. Content is vervolgens eenvoudig te dupliceren tussen de verschillende 

taalversies. Voor al deze functies heb je bij WordPress een developer nodig.  

Wanneer kies je welk systeem? 
Als je als organisatie zelf developers in dienst hebt met WordPress-kennis kan een WordPress 

multisite inrichting een goede oplossing zijn. Als er door een update een functie op de websites 

niet meer werkt, kun je dit zelf goed repareren. Als dat niet het geval is en je een externe 

ontwikkelaar moet inschakelen, heb je waarschijnlijk een stevige SLA nodig omdat er regelmatig 

updates voor WordPress nodig zijn om de multisite oplossing te onderhoud en om de 

veiligheidsrisico’s van ‘open source’ af te dekken.
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Heb je zelf geen developers in dienst en zoek je een CMS dat in basis alle elementen van multisite, 

multicontent en multilanguage in zich heeft en ook nog eens eenvoudig in gebruik is? Dan ben je 

met Plate het beste uit. Alle kernfunctionaliteiten zijn ‘out-of-the-box’ aanwezig en vragen weinig 

onderhoud. Dit maakt dat de TCO (Total Costs of Ownership) bij een serieuze multisite 

configuratie aanzienlijk lager is als je kiest voor Plate. 

Websites zijn beter af met een multisite framework 
Het is een vraag die regelmatig terugkomt. Wat is het belangrijkste voordeel van het ontwikkelen 

van een website (zelfs een enkele) op een multisite framework? Hoewel het moeilijk is om één 

algemeen antwoord te geven voor verschillende use cases, delen we hier de belangrijkste 

voordelen en toepassingsmogelijkheden van multisite 

In deze video leggen we dit onderwerp in detail uit.

https://www.youtube.com/watch?v=PaVoZCDWLE0&ab_channel=Plate
https://www.youtube.com/watch?v=PaVoZCDWLE0&ab_channel=Plate
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    Meer weten over Plate 
    www.getplate.com/nl

Manageable for Multisites. Simplified.
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http://www.getplate.com/content-experience

