NORDIOS ApS – Priser gældende fra 1. januar 2022
- Priser ekskl. moms. og med forbehold for fejl og ændringer §
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Almindelig
hjemmeside
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§

Personligt møde i Odense eller online møde omkring dine ønsker til
hjemmeside - gerne med udgangspunkt i et eller flere eksempler på
hjemmesider eller designs du er inspireret af
Opsætning af hjemmeside* i det brugervenlige og anerkendte Wordpress
CMS-system (dansk eller engelsk backend alt efter ønske)
Responsiv hjemmeside optimeret til besøg fra både computere, tablets og
smartphones
Opsætning af tekster og billeder på op til 10 sider
Opsætning af sikkerhedsplugin for basis loginbeskyttelse, firewall og
beskyttelse mod hackerangreb (mulighed for avancerede udvidelser ved
tilkøb)
Opsætning af SEO-plugin og basis SEO-optimering af op til 10 sider
(inkluderer ikke SEO-optimering af indholdstekster)
Opsætning af backupmodul for automatisk backup (kræver du har f.eks.
Dropbox, Google Drive eller Microsoft OneDrive)
Opsætning af basis Google Analytics besøgsstatistikmodul (kræver du har en
Google konto)
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 selve nyhedsbrevet)
Mindre ændringer og tilpasninger af hjemmesiden indtil du er helt tilfreds
med resultatet af din nye hjemmeside

Større
hjemmeside
eller webshop

Aftales individuelt enten som fast tilbud på dit projekt eller som løbende
afregning på timebasis. Vores standardsats for hjemmesideudvikling i Wordpress
er kr. 575/time

Appudvikling

Aftales individuelt enten som fast tilbud på dit projekt eller afregning på
timebasis. Vores standardsats for appudvikling, herunder koncept, kodning,
design, databaseudvikling, vedligehold mv. er kr. 775/time

*7.995,-

Kontakt os

kr. 775/time

* Efter aftale leverer kunde (digitalt) oversigt over sidestruktur, tekstindhold (én Word file pr. side), billedmateriale, logo (gerne
i .png format), anden grafik mv. samlet, og som udgangspunkt inden det praktiske arbejde med hjemmesiden begynder. Det
forventes som udgangspunkt at kunde stiller med eget domæne og webhotel. Et .dk domæne koster kr. 50 pr. år i afgift som
afregnes direkte til DK-Hostmaster. Omkring web- og mailhosting anbefaler vi typisk ”Basic Suite” eller ”Standard Suite” hos
simply.com. 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.
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