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Balatonakali Község Önkormányzata
8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45.
Koncz Imre
polgármester
részére
Veszprém, 2015. február 20.
Tárgy: Árajánlat webfejlesztésre, tárolásra

Tisztelt Polgármester úr,
ezúton küldöm árajánlatunkat honlapkészítésre és tárolására vonatkozóan, a jelenlegi honlap
tartalma, funkciói és a 2015.02.20-i személyes igényfelmérés alapján. A honlap kifogástalan működésén
túl fontosnak tartjuk a jogszabályi megfelelőséget és a honlap kezelőinek edukálását, a hatékony
munkavégzés érdekében. Az árakat egy, a két fél között speciális feladatokra létrejövő hosszú távú
munkakapcsolat reményében alakítottam ki.

WEB megoldások - Egyszeri díjak
Egységár
(Ft)

Mennyiség
(db)

Ár
(Ft)

50 000

1

50 000

Jelszóval védett háttérrendszer (tölthető rendszer, napi
gyakorlathoz igazodva)

200 000

1

200 000

Mobil platform (responsive design, igazodik a mobil eszköz
méretéhez (telefon, tablet) minta: www.petofiszinhaz.hu |
www.veszpremarena.hu)

200 000

1

200 000

50 000

1

50 000

200 000

1

200 000

Feladat
Prémium webarculat 1170 px (letisztult, funkcionális, decens)
Fejléc (animált fejléc, kezelő áltat fotókkal tölthető, linkelhető,
feliratozható, összecsukható)

Tartalomátfejtés
Honlap, funkciók, szolgáltatások, menüpontok
Ismérvek címszavakban:
- Oldalak¹ (tölthető)
- Oldalak² (fix)
- Rendezvénynaptár, programok
- Hírlevél szerkesztő és küldő rendszer, olvasási statisztika,
(responsive hírlevél, fel-, és leiratkozási lehetőség, spam
törvényi megfelelés, magyar nyelvű hírlevélhez)
- Adatkezelési bejelentés (NAIH), Jogi-, adatvédelmi
nyilatkozat
- MEGOSZTÁS: ismert közösségi portálokon való megosztás
és emailes továbbküldés
- Videóintegráció

- Közösségi média integráció,
közösségi média felületeinek szabályos
kialakítása, átalakítása
- Interaktív - útvonalterverős - térkép
(google)
- www nélküli elérés
- 404-es hibaoldal
- .hu domain név átvétel (+1 éves
fenntartással)
- honlap-, facebook-kezelési
betanítás

A teljesítés során fellépő megrendelői változtatások az árak módosulását is jelentik.

700 000
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SZERVER megoldások – Havidíjak
Feladat

Ár/hó (Ft)

Domain tárolás, kezelés / hó / domain

gratis

Web tárolás / hó / honlap

10 000

MySQL (adatbázis) – tárolás, működtetés, felügyelet

10 000

PHP 5 futtatás

gratis

Részletes statisztika

gratis

E-mail / hó / 20 db

gratis

- SPAM-, vírusszűrés (ClamAV®)
- POP3 /IMAP /WEB elérés
- Egyéni és csoportos alias e-mail cím lehetőség
- Webes postafiók adminisztrációs felület (magyar)
- WebMail felület (magyar)
20 000
Havidíj tartalma:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Support (telefonos, emailes rendelkezésre állás, grafikai-, tartalom-szerkesztési, kezelési
segédkezés)
Ügyfélszolgálat
24 órás szerverfelügyelet, gyors elérésű dedikált szerveren történő elhelyezés, amely
legalább 100 Base-T fullduplex kapcsolaton át kapcsolódik a BIX-hez (Budapest Internet
Exchange)
99,9 %-os éves szintű rendelkezésre állás
Állandó sávszélesség (túlterhelés esetén 1Gbit/sec)
Korlátlan adatforgalom
Redundáns, szünetmentes tápellátás
Tükrözött adattárolási mód
NAPI adatmentés (elkülönített tárolási mód)
SPAM-, vírusszűrés (ClamAV®)

FONTOS tudnivalók:
»

Áraink 60 napig érvényesek, az ÁFA-t nem tartalmazzák!

»

Elkészítési határidő: anyagleadástól számítva 30 munkanap (időpont egyeztetéssel).

»

Termékek feltöltésének hiánya -megrendelő részéről- nem befolyásolja az átadást és
rendszer díjának számlázását.

»

A teljesítés során fellépő megrendelői változtatások (funkcióbeli, logikai és minőségi) az árak
módosulását is jelentik.

»

Az anyagokat rendszerezve, digitális formában kérjük.

»

Komplett tartalomleadást követően kezdődik a fejlesztés.

»

A megrendelő részéről megjelölt projektfelelőssel állunk kapcsolatban, instrukciókat tőle
fogadunk el.

»

Besorolás: prémium kategória
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Várjuk megtisztelő visszajelzését. Egyéb kérdések esetén állok szíves rendelkezésére.
Üdvözlettel:
Bodogán Iván
ügyvezető igazgató
...
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WEB referenciáinkból:
www.veszpremarena.hu

www.hangvilla.com

www.vkszzrt.hu

Veszprém Aréna
(„Az év honlapja 2014” díjnyertes)

HANGVILLA Multifunkcionális
Közösségi Tér - Veszprém

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt.

www.petofiszinhaz.hu

www.veszprem.hu

www.zongoraveszpremnek.hu

Veszprémi Petőfi Színház

Veszprém Megyei Jogú Város

(„Az év honlapja 2013” díjnyertes)

(fejlesztői consulting)

Közadakozás a veszprémi
hangversenyzongoráért!
(„Az év honlapja 2014” díjnyertes)

www.e-schiedel.hu

www.happ.eu

www.vemevszer.hu

SCHIEDEL Kéménygyár Kft.

HAPP Logisztikai Cégcsoport

VEMÉVSZER Kft.

www.napibalaton.hu

www.molnarfoto.hu

www.goo.gl/gRtP6V

Programajánló- és kereső portál Molnár Fotó Webáruháza

CISCO Systems Jótékonysági Kupa

www.stmartin.hu

www.historiahangvilla.hu

www.clubhotelfured.hu

ST.MARTIN zeneszerző

HISTORIA HANGVILLA Rendezvényközpont

Club Hotel Füred

www.buszesz.hu

www.befagparketta.hu

www.KAWASAKItatay.hu

BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt.

Bakonyerdő Zrt.

Kawasaki márkakereskedés

www.HiglerShop.hu

www.kobox.hu

www.echoresidence.hu

Higiéniai termékek áruháza

KOBOX Magyarország Kft

Echo Residence **** All suite hotel

www.controlsoft.hu

www.helloenglish.hu

www.hotelhistoria.hu

CONTROLSOFT Automatizálás

Hello English Nyelviskola

Hotel**** Historia & Historante

www.szandraotthon.hu

www.fmgysz.hu

www.pannonINGATLAN.com

Szandra lakberendezés

Fejér Megyei Gyárip. Szöv.

Pannon Ingatlan Iroda

www.vemevszeraruhaz.hu

www.okomarket.hu

www.ri-ingatlan.hu

VEMÉVSZER Kft.

Kontakt-R Kft.

RI-Ingatlan Kft.

www.csillagpatikak.hu

www.shine-szalon.hu

www.webscada.hu

Csillag Patikák - Severinus Kft.

L'Oréal Shine Szalon

webSCADA System Kft.

Közösségi média megjelenés referenciáinkból:
NapiBalaton.hu | www.facebook.com/NapiBalaton
Vemévszer Áruház | (díjnyertes) www.facebook.com/VemevszerAruhaz
Wellness4you.hu | www.facebook.com/wellness4you.hu
HAPP Logisztikai Cégcsoport | www.facebook.com/HAPP.eu
HiglerShop.hu | www.facebook.com/higlershop.hu
ST.MARTIN | www.facebook.com/STMARTINmusic | www.youtube.com/STMARTINmusic
Veszprém Aréna | www.facebook.com/VeszpremArena | www.youtube.com/VeszpremArena
CE Plaza Hotel**** Siófok | www.facebook.com/CEplazaHotel
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Komplett arculat referenciáinkból:

Friss

További

www.interword.hu/arculati/webscada.pdf
www.interword.hu/arculati/Hhistoria.pdf
www.interword.hu/arculati/csillagvizsg.pdf
www.interword.hu/arculati/szilcom.pdf
www.interword.hu/arculati/vuk.pdf
www.interword.hu/arculati/bbkke.pdf
www.interword.hu/arculati/vksz_tg.pdf
www.interword.hu/arc

Logó referenciáinkból:
Friss
További

www.hangvilla.com | www.vemevszer.hu | www.hotelhistoria.hu |
www.historiakert.hu | www.arpadpanzio.hu www.drbognarhomeo.hu |
www.triasz.hu | www.webscada.hu
www.interword.hu/logo

Kiadvány, plakát, szórólap, citylight, kiállítási paraván referenciáinkból:

Friss

További

www.interword.hu/arculati/arena_prosp.jpg
www.interword.hu/arculati/cs_prosp.pdf
www.interword.hu/arculati/vksz_prosp.jpg
www.interword.hu/arculati/veteran_plakat.jpg
www.interword.hu/arculati/vksz_plakat.jpg
www.interword.hu/arculati/experidance_flyer.jpg
www.interword.hu/arculati/hhh_citylight.jpg
www.interword.hu/arculati/ws_kiallitas.jpg (díjnyertes)
www.interword.hu/kiadvany

Banner referenciáinkból:
Animált bannerek

www.interword.hu/flash

Beépítve

www.interword.hu/flash/futo

Cégcsoportunk önálló országos portáljai:
www.vallalatok.hu
Vállalatok cégadatbázisa

www.statsector.hu
WebStatisztika szolgáltató

www.euportal.hu
EU | Pályázati Centrum

www.eutanfolyam.hu
EU | online tanfolyamok

www.eu.lap.hu
EU | hivatkozásgyűjtemény

www.igazbarat.hu
Nonprofit | Állatmenhelyek portálja

További online referenciáinkból:
www.portfolio.redesign.hu | www.referenciak.interword.hu | www.referenciak.sajathonlap.hu
www.vektoroslogo.hu
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