Hinnas sisalduvad teenused
Mobiilsus, veebileht kohandub erinevate resolutsioonidega - suurusega ekraanidel
SEO valmidus (sisaldab SEO plugina paigaldust, baasjuhendit plugina kasutamiseks, veebiarendaja
poolt eelseadistatud SEOd parandavaid parameetreid, näiteks linkide pealkirju ja piltide
alternatiivseid pealkirju)
Baasjuhend veebilehe haldamiseks olenevalt veebilehe struktuurist
Konsultatsioon e-maili, telefoni või näost näkku suhtluse teel (kuni 2h, edasi tunnihinnaga)
Turvalisus (loe lähemalt meie veebilehelt – http://finecode.ee/finecode-poolt-arendatudveebilehtede-turvalisus/)
Veebilehe majutamine Finecode OÜ serveris, kuniks klient soovib veebilehe enda serverisse õigele
domeenile paigutada
Veebilehe üleviimine Finecode OÜ serverist kliendi serverisse
Kontaktvormi lisamine lehele
Hinnapäringu vormi lisamine lehele
Fotoliuguri lisamise võimalus avalehele
Menüüpunktide värvitooni ja kirjastiili valik
Menüüala ning taustaala foto või värvi valik
Logo vahetamise võimalus otse sisuhaldusest
Koostööpartnerite lisamine avalehele koos logo ning lingiga (vastavalt valitud disainile paiknevad
partnerite logod fotoliuguril või staatiliselt, grupeeritakse kolme, nelja või kuue kaupa)
Kontaktisikute lisamine koos fotoga või ilma
Kontaktandmete lisamine kontakt lehele
Asukohakaardi lisamine veebilehe jalusesse ja/või kontakt lehele
Kontaktinfo lisamine veebilehe jalusesse ja/või päisesse (sõltub valitud disainist)
Galerii/referentside leht koos fotode ja pealkirjadega, soovi korral linkida teisele lehele või
postitusele
Tabelite loomine (klient valib tabelitulpade pealkirjad)
Soovi korral Google Analytics teenusega sidumine (veebilehe külastatavuse jälgimiseks)
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Sotsiaalmeediaikoonide lisamine koos linkidega (kliendil on võimalik ikoone vahetada) vastavalt
valitud disainile päisesse ja/või jalusesse
Veebilehe otsing
Erineva paigutusega sisulehtede valik (vastavalt valitud disainile)

Blogisektsiooni/uudiste valmidus

Teenused lisatasu eest (tunnihinnaga 40€ + km või eelnevalt kokkulepitud
hinnaga)
Keeltemooduli lisamine lehele, kõigi lehel kasutavate fraaside tõlkimise võimalus, juhend
keeltemooduli kasutamiseks ja tekstide tõlkimiseks
Erinevates keeltes lehed lisada eraldi domeenide alla
Stock(tasulised) fotod (sh nende otsimine)
Ikoonide valik on piiritletud, uute otsimine eraldi hinnakirja järgi
Sisu ja fotode sisestamine
Tõlketööd (ka fraaside tõlkimine)
Strukturaalsed muudatused olemasolevas disainis (lisatulpade tekitamine, erinevate plokkide
ümberpaigutamine jmt muudatused)
Disainimuudatused, mis ei puuduta päise, menüüpunktide ja tausta värvi- ning kirjastiilivalikut
(erilahenduste loomine vastavalt kliendi soovile)
E-poe ning uudiste/blogi sektsiooni korraga kasutamine ning kuvamine lehel
Vana veebilehe allesjätmine alamdomeenile või alamkausta uue veebilehe ülespanekul
Ettevõttesümboolika loomine (logod, bännerid, reklaamid jmt tööd)
Kolmandate osapooltega suhtlemine: serveriteenuse registreerimine, domeeni valik,
makselahenduste valik jne
Hot-spotidega liugurid

FINECODE OÜ
Pikk 14
Tartu 51013 ESTONIA

www.finecode.ee
info@finecode.ee
Tel. +372 51 233 63

