Tilbud
Vedrørende skiklub website pakker

Fælles for de tre pakker:
Pakken leveres som et færdigt produkt.
Vi udlevere en pakket zip fil som indeholder de grafiske elementer som kunden kan ændre i forhold til
designet. Kunden har mulighed for at overskrive disse filer og tilbagesende zip filen til os.
Der vil ligeledes ligge en beskrivelse af de forskellige grafiske filer (placeringer, str mm).
For at kunne levere og implementere produktet inden for de angivet priser, skal zip filen overholdes 100%.
Såfremt vi skal bistå skiklubberne med assistance til udarbejdelse – herunder mails, telefonopkald eller
grafisk arbejde bliver dette faktureret til vores gældende timepris.
Når vi modtager designet, vil vi svare tilbage med en tidshorisont for implementering. Hvis vi vurderer at et
design er for komplekst til at kunne blive implementeret indenfor tidsrammen, vil vi kontakte jer.

Administrationsmodul
Administrationsmodulet (CMS Content Management Systemet) bliver udviklet og tilpasset
kravspecifikationen. Administratorerne har adgang til alle informationer og kan oprette og redigere alt
relevant indhold til hjemmesiden. Design og strukturen for dette modul er fastlagt og kan derfor ikke
ændres. Administrationsmodulet kan anvendes fuldt ud af alle Internet Explorer 6.x og op fra et Windows
styresystem. Vedligeholdelsen af informationerne på hjemmesiden kan således ske fra alle computere med
en internetopkobling.
Der er lagt stor vægt på brugervenlighed i udviklingen af administrationsmodulet og tekster oprettes
eksempelvis i en brugerflade der minder om den brugerne kender fra Microsoft Word (wysiwyg).

Statistik
Der medfølger et statistikmodul som standard i hostingpakken. Der er vores erfaring at dette modul
dækker de behov der er for at følge antal besøgende, antal sidevisninger, referrals, browser statistik mv.

Pakke 1 – Til det mindre website
•

Nyheder
Nyheder kan oprettes ubegrænset og kan styres via publiceringsdatoer.

•

Dagbog
Dagbøger kan oprettes ubegrænset og kan styres via publiceringsdatoer.

•

Aktivitetskalender
Få styr på klubbens arrangementer med aktivitetskalenderen. I kan oprette ubegrænset antal
aktiviteter. Disse kan styres via publiceringsdatoer. Der er mulighed for at tilkoble en simpel
formular til sine arrangementer som sender tilmeldingsinformationerne til en prædefineret email,
som vi har fået udleveret af jer.

•

Div Tekster
Dette inkludere standarttekster som feks:
Om os, Kontakt, Betingelser mm

Pakke 2 – Til medium websitet
•

Alle overstående moduler fra pakke 1

•

Galleri
o

•

Fremvis billeder fra jeres arrangementer/ture eller hvad i nu har lyst.
I kan oprette ubegrænset gallerier.

Nyhedsbrev
o

Udsend nyhedsbrev til jeres medlemmer eller alle som er tilmeldt nyhedsbrevet.

o

Du har 100% designfrihed over nyhedsbrevet og har udover det mulighed for at benytte
flettefelter for at kunne gøre nyhedsbrevet så er personligt som muligt.

o

Der medfølger avanceret statistik modul til nyhedsbrevet, hvor man kan følge hvor mange
som har åbnet nyhedsbrevet, hvem der har klikket på links i nyhedsbrevet og hvilke links
der er blevet klikket på.

Alt sammen stillet op på en overskuelig rapport, hvor links’ene er delt ind med %.

Pakke 3 – Fuld pakke website pakke
•

Webshop
o

•

Udvidet kalender med online betaling
o

•

Føj salg over nettet til jeres hjemmeside.

Der kan blive oprettet arrangementer på samme vis som i de andre pakker, men med
muligheden for at at opkræve penge pr arrangement via online betaling.

Banner styring
Tilføj dine egne bannere eller lad andre købe bannerplads på websitet.
o

I administrationen har du mulighed for at kunne styre bannere individuelt på:

o

Frekvens pr. bruger pr. dag.

o

Max visning pr dag/i alt

o

Max antal clicks pr. dag/i alt.

o

Der medfølger en rapport side, hvor man kan følge bannernes status.

Pris
Pakke 1:
Oprettelse:
Designtilpasninger:
Hosting (kr.150,- pr mnd – 6 mnd):

Kr.3.500,Kr.3.500,Kr. 900,-

Ialt

Kr.7.900,‐

Pakke 2:
Oprettelse:
Designtilpasninger:
Hosting (kr.150,- pr mnd – 6 mnd):

Kr. 4.500,Kr. 3.500,Kr. 900,-

Ialt

Kr. 8.900,‐

Pakke 3:
Oprettelse:
Designtilpasninger:
Hosting (kr.150,- pr mnd – 6 mnd):

Kr. 6.500,Kr. 3.500,Kr. 900,-

Betalingsløsning (oprettelse + 6 mdr.)

Kr. 1.900,‐

Ialt

Kr. 11.800,‐

Alle priser er ex. moms

