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Solution Site – Hjemmeside

10

Timer

Design

De ti timers designtid dækker over valg af fonte, farver, stil,
billeder og sidst men ikke mindst layoutopsætning.

5

Teknisk opsætning

4

Sparring og dialog

Timer

Timer

1

Time

De 5 timer til teknisk opsætning dækker over server,
WordPress, hosting, flytning og SEO-opsætning.

De 4 timers sparring og dialog dækker over intromøder,
løbende dialog, idé/konceptudvikling og generel sparring.

Præsentation
Den ene, der er sat af til præsentation dækker over
lancering af sitet.

Pris for oprettelse 9.999,- eksl. moms
Support pris 950,- eksl. moms
(inkluderer hosting og 2 timers support hver måned)

Ovenstående pris er estimeret efter en hjemmeside uden specialfunktioner. Vil du have ekstraydelser vil det blive takseret som konsulentydelser,
hvor timeprisen er 1.000,-. Ekstraydelser kunne eksempelvis være en shop, prisberegner, intelligente formularer, opkobling af API’er eller andre ting
i den skala.

Hvad indeholder en Solution Site?
Hos Solution Team har vi både designere og teknikere, hvilket for dig betyder, at vi kan
sammensætte din hjemmeside, så den lever op til funktionelle såvel som visuelle ønsker.

Et Solution Site indeholder:
CMS
Wordpress-opsætning, så du selv kan lave tilføjelse og ændringer, hvis du vil. Ellers hjælper vi
gerne.

Design

Erfaren webdesigner, der sætter siden op i enten ny stil og med ny identitet eller i tråd med
eksisterende identitet.

SEO-Opsætning

Siden sættes op med basal SEO. Dette gør, at siden kommer frem i søgeresultaterne.
(Vil du have lavet analyser og et SEO-koncept, kan du se priserne på Solution Ads. Det samme gælder Google-

annoncering og analytics-rapportering.)

Sikkerhed med Wordfence

Beskytter mod SQL-injections, spam og andre hacks.

SSL

SSL = Secure Sockets Layer, sørger for din side er krypteret for at sikre dine samt dine kunders
data. Samtidigt er det efterhånden også noget google straffer dig for ikke at have.

Cookie opt-in
Cookie opt-in, hvor brugerne bekræfter brugen af de cookies, som de fleste Wordpress-sider
bruger.

GDPR-sikret

Vær på den sikre side af loven. Vi formulerer og opsætter en privalivspolitik, der passer til din
website.

Support (hvis tilkøbt)

Rettelser i: Generelle Metatags, billeder, tekster, opsætning, design.
Løbende vedligeholdelse: Backups, server, opdateringer af CMS, opdateringer af CMS.

