NORDIOS IVS – Priser gældende fra 6. januar 2019
- Priser ekskl. moms. Med forbehold for ændringer §
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Større
hjemmeside
eller webshop

Personligt møde i Odense C eller pr. telefon/Skype/FaceTime omkring dine
ønsker til hjemmeside - gerne med udgangspunkt i eksempler på hjemmesider
eller designs du er inspireret af
Opsætning af hjemmeside* i Wordpress CMS-system (dansk eller engelsk)
Konfigurering og opsætning af ønskede tema indtil du er helt tilfreds med
layout og opsætning
Responsiv design optimeret til hjemmesidebesøgende på computere, tablets og
smartphones
Opsætning af tekster og billeder på op til 8 sider (herefter kr. 375/side)
Opsætning af sikkerhedsplugin for basis loginbeskyttelse, firewall og
hackerbeskyttelse (mulighed for avancerede udvidelser ved tilkøb)
Opsætning af SEO-plugin og basis SEO-optimering af op til 8 sider (herefter
250,- pr. side) (inkluderer ikke SEO-optimering af indholdstekster)
Opsætning af Google Analytics besøgsstatistikmodul
Opsætning af modul for accepter/afvis GDPR, cookie- og privatslivspolitik
(inkluderer ikke policy tekst)
Efter behov: Opsætning af almindelig kontaktformular og/eller galleri
1 times support efter levering af hjemmeside til smårettelser mv.

6.495,-

Personligt møde i Odense C eller pr. telefon/Skype/FaceTime omkring dine
ønsker til hjemmeside - gerne med udgangspunkt i eksempler på hjemmesider
eller designs du er inspireret af
Opsætning af hjemmeside* i Wordpress CMS-system (dansk eller engelsk)
Konfigurering og opsætning af ønskede tema indtil du er helt tilfreds med
layout og opsætning
Responsiv design optimeret til hjemmesidebesøgende på computere, tablets og
smartphones
Opsætning af tekster og billeder på op til 16 sider (herefter kr. 375/side)
Opsætning af sikkerhedsplugin for basis loginbeskyttelse, firewall og
hackerbeskyttelse (mulighed for avancerede udvidelser ved tilkøb)
Opsætning af SEO-plugin og basis SEO-optimering af op til 16 sider (herefter
250,- pr. side) (inkluderer ikke SEO-optimering af indholdstekster)
Opsætning af backupmodul for automatisk backup (kræver f.eks. Dropbox,
Google Drive eller Microsoft OneDrive)
Opsætning af Google Analytics besøgsstatistikmodul
Opsætning af modul for accepter/afvis GDPR, cookie- og privatslivspolitik
(inkluderer ikke policy tekst)
Efter behov: Opsætning af almindelig kontaktformular, galleri og/eller
integration med MailChimp for ”Tilmeld nyhedsbrev”-funktion (inkluderer ikke
opsætning af nyhedsbreve)
2 times support efter levering af hjemmeside til smårettelser mv.

9.495,-

Aftales individuelt enten som et fast tilbud på dit projekt eller som løbende
afregning på timebasis. Vores standardsats for hjemmesideudvikling i Wordpress er
kr. 475/time.
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Kontakt os

Hjemmesideudvikling

Vores standardsats for hjemmesideudvikling (Wordpress), herunder opsætning,
support, vedligehold, mv. er kr. 475 pr. time.

kr. 475/time

Appudvikling
(iOS)

Aftales individuelt enten som et fast tilbud på dit projekt eller afregning på
timebasis. Vores standardsats for appudvikling (iOS), herunder kodning, design,
databaseudvikling, vedligehold mv. er kr. 725 pr. time.

kr. 725/time

* Efter aftale leverer kunde oversigt over sidestruktur, tekstindhold (én Word file pr. side), billedmateriale, logo (gerne i .png
format), grafik mv. Det forventes at kunde stiller med domæne samt webhotel. Et .dk domæne koster kr. 45 pr. år i afgift til
DK-Hostmaster. Webhotel f.eks. fra kr. 19 + oprettelsesgebyr hos Unoeuro.com. NORDIOS kan vejlede processen for køb af
domæne og webhotel via telefon (tager ca. 10 minutter). Skal hjemmesiden erstatte en eksisterende hjemmeside vil den nye
hjemmeside først blive udviklet i et offline miljø, og først når siden er helt færdig flyttes den nye hjemmeside til domænet hvor
den publiceres og gøres live. Dette sikre mindst mulig nedetid af din nuværende hjemmeside.
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