Χπήζιμερ Πληποθοπίερ για κάθε πελάηη πος επιθςμεί ηην καηαζκεςή
μιαρ δςναμικήρ (νέος ηύπος) ζύγσπονηρ ιζηοζελίδαρ
Οη ηζηνζειίδεο ρωξίδνληαη ζε δύν θνκκάηηα:
 Front-end, ην θνκκάηη δειαδή πνπ βιέπεη ν επηζθέπηεο.
 Εζωηεξηθό Σύζηεκα δηαρείξηζεο.
Τν θάζε έλα από ηα δύν θνκκάηηα ρωξίδεηαη ζην γξαθηζηηθό κέξνο θαη ζην πξνγξακκαηηζηηθό κέξνο,
ην νπνίν πινπνηείηαη ζε δηαθνξέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ/ηερλνινγίαο.
Για να μποπεί ο πελάηηρ να έσει ζςνολική άποτη για ηην αξία/value for money ηυν
παπεσόμενυν ςπηπεζιών ηηρ εηαιπίαρ WEB PANEL είναι σπήζιμο να γνυπίζει ηα παπακάηυ:
1. Επίπεδν ηερλνγλωζίαο λέωλ ηερλνινγηώλ θαη δηαδηθηύνπ πνπ δηαζέηεη ε εηαηξία ΙΤ.
2. Αλ ην template (γξαθηζηηθό κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο) πνπ επηζπκεί ν πειάηεο είλαη ζρεδηαζκέλν
ζε γξαθηζηηθή καθέηα από ην κεδέλ ή αλ επηιέμεη ν πειάηεο κηα έηνηκε καθέηα / template, όπνπ
ζα γίλνπλ πάλω ηεο αιιαγέο, κε ζαθώο πην κηθξό θόζηνο.
3. Αλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην CMS (Content Management System / ζύζηεκα δηαρείξηζεο
πεξηερνκέλνπ) θαη ζε πνην βαζκό ζα δεηήζεη ν πειάηεο εηδηθή παξακεηξνπνίεζε /
customization πάλω ζε απηό ή αλ δεηεζεί θάπνην ζύζηεκα ηειείωο από ην κεδέλ θαη θάηη
εληειώο Custom, κε ζαθώο πην κεγάιν θόζηνο.
4. Σε πόζεο θαη ζε πνηεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ιεηηνπξγεί ε ηζηνζειίδα (php / mysql /
jquery / ajax / json / html5 / css).
5. Σε πνηα θαηεγνξία ηζηνζειίδαο αλήθεη, αλ δειαδή είλαη εηαηξηθό δηαθεκηζηηθό site? αλ είλαη web
radio site, αλ είλαη Web Tv Site, αλ είλαη ειεθηξνληθό θαηάζηεκα θαη κε πόζα πξνϊόληα ζα έρεη
κέζα, πόζνπο ηξόπνπο πιεξωκήο (Pay Pal / E-Banking, θηι), αλ έρεη δηαζύλδεζε κε ηξάπεδα
ή άιια παξόκνηα ζπζηήκαηα online πιεξωκώλ.
6. Αλ ε ηζηνζειίδα έρεη δεδνκέλα (θείκελν, θωηνγξαθίεο, βίληεν) ηα όπνηα δεηεί ν πειάηεο από
ηελ εηαηξία λα θαηαρωξεζνύλ.
7. Πόζν πιηθό (όγθν πεξηερνκέλωλ) ζα έρεη κέζα ε ηζηνζειίδα, πόζν επεμεξγαζία ρξεηάδεηαη
από ηελ εηαηξία θαη πόζεο ζειίδεο - ππνζέιηδεο ζα έρεη.
8. Αλ ν πειάηεο ζέιεη έηνηκεο αγνξαζκέλεο εθαξκνγέο / πιαηθόξκεο λα ππάξρνπλ κέζα ζηε
ηζηνζειίδα θαη πόζν παξακεηξνπνίεζε δεηά λα έρεη ε εθάζηε εθαξκνγή (web application /
web script) ή αλ ζέιεη δωξεάλ εθαξκνγέο κε ή ρωξίο παξακεηξνπνίεζε.
9. Από ηελ απόδνζε / επηηπρία ζηα SEO (Search Engine Optimization + Marketing / κεραλέο
αλαδήηεζεο, όπωο google, yahoo, bing) πνπ δεηά ν πειάηεο λα έρεη ε ηζηνζειίδα ηνπ.
10. Σε πόζεο γιώζζεο ζα παξνπζηάδεηαη ε ηζηνζειίδα, Ειιεληθή έθδνζε, Αγγιηθή, άιιε?
11. Αλ έρεη δηάθνξα εθέ θίλεζεο / γξαθηθώλ / flash, θηι
12. Εηδηθέο πξνζωπηθέο απαηηήζεηο, γηα ηελ εηθόλα, ηελ γξαθηζηηθή εμέιημε, ηελ πξνζαξκνγή
ζε λέεο ηερλνινγίεο, όπωο ηελ θαιή εθαξκνγή ηεο ηζηνζειίδαο ζε smart phones.
13. Τερληθή Υπνζηήξημε, Σπληήξεζε, Εθπαίδεπζε, Πξνζηαζία από Hackers πνπ επηζπκεί
ν πειάηεο λα έρεη γηα ηελ ηζηνζειίδα ηνπ.
14. Τν ρξνληθό πεξηζώξην πνπ απαηηεί ν πειάηεο λα νινθιεξωζεί-παξαδνζεί ε ηζηνζειίδα.
Με εθηίκεζε

