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ARBETSPROCESS



carina.rejmus
Anteckning
Ni hjälper till att lägga över vårt befintliga material i det nya systemet, om det går att få ut i csv-format? Bra om ni undersöker det.

carina.rejmus
Anteckning
Hur mycket i tilläggskostnad kan vi räkna med här?



carina.rejmus
Anteckning
Och om det går att ta ut materialet i csv-format gör ni detta arbete?





carina.rejmus
Anteckning
Menar ni en typ av användarmanual här?







carina.rejmus
Anteckning
Vilka andra alternativ finns, vad rekommenderar ni?


	produkt: WEBBLÖSNING
	offert: OFFERT
	kund: DemensförbundetKontaktperson: Rikard Jerselius
	Kontakt VIVA: Rikard Jerselius0736-99 11 17rikard.jerselius@vivamedia.se
	Kontakt VIVA RUB: Kontaktperson på Viva Media
	Utmaning text: Demensförbundet önskar att uppdatera sin hemsida med en ny grafisk design som har ett mer modert uttryck och är mer anpassad till mobil. Den nuvarande sidan behöver även ta större hänsyn till sökbeteenden på sökmotorer och vara lättadministrerad för redaktörer. Sidan ska vara informerande, samt vara mer konverteringsvänlig mot blivande givare. Den behöver även kunna hantera besökare utifrån kampanjer, och återkomamnde besökare Denna offert innehåller ett prisförslag på detta. 
	Topp text: OFFERT WEBBLÖSNING
	Topp text Underline: 1.0 Sammanfattning
	Topp text Underline 3: 1.0 Arbetsprocess
	Topp text Underline 5: 1.0 Tidslinje
	Topp text Underline 2: 1.0 Beskrivning
	Topp text Underline 6: 1.0 Avtal
	spec 1 h: 60000
	spec 6 h: 
	spec 6:  
	spec 7: Text
	spec 7 h: 
	spec 8: Text
	spec 8 h: 
	spec 9: Text
	spec 9 h: 
	spec 10: Text
	spec 10 h: 
	spec 11: Text
	spec 11 h: 
	spec 1: Grafisk design och wireframes, designmanual
	Lägg till produkt 6: 
	Ta bort produkt 6: 
	Lägg till produkt 7: 
	Ta bort produkt 7: 
	Lägg till produkt 8: 
	Ta bort produkt 8: 
	Lägg till produkt 9: 
	Ta bort produkt 9: 
	Lägg till produkt 10: 
	Ta bort produkt 10: 
	Lägg till produkt 11: 
	Ta bort produkt 11: 
	spec 2: Systemutveckling, wordpress
	spec 2 h: 95000
	spec 3: Utveckling av e-commerce
	spec 3 h: 45000
	spec 4: Lansering samt uppsättning av drift
	spec 4 h: 5000
	spec 5: Projektledning, test och justeringar
	spec 5 h: 5122
	Lägg till produkt 3: 
	Ta bort produkt 3: 
	Lägg till produkt 4: 
	Ta bort produkt 4: 
	Lägg till produkt 5: 
	Ta bort produkt 5: 
	Rec 1: REKOMMENDERAS
	till rub 1: Applikationsförvaltning och support - valfritt!
	+ rec 1: 
	till text 1: Support av webbplatsen löpande efter lansering.Uppdatering av programvaran med senaste funktioner, högre säkerhet, förbättrade funktioner i CMS. Inkluderat finns en timpott på 10 timmar per år. Löpande arbete utöver detta genomförs för 990 sek per timme- Felsökning av applikationsfel inom 4 timmar normal arbetstid, vardagar.
	till pris 1: 10788
	Total kostnad: Total kostnad. Exkl moms
	pris: 210122
	till pris 2: 990
	till pris 3: 
	till pris 4: 
	till rub 2: SSL-certifikat
	till text 2: SLL-certifikat tecknad mellan dig och din driftleverantör. Detta avser kostnad för att lägga in SSL på webbplatsen för vilket idag är rekommenderat.  
	till rub 3: 
	till text 3: 
	till rub 4: 
	till text 4: 
	Rec 2: REKOMMENDERAS
	Rec 3: REKOMMENDERAS
	Rec 4: REKOMMENDERAS
	tillägg 1 -: 
	tilläg 1 +: 
	pris tillägg: 11778
	tillägg 2 -: 
	tillägg 3 +: 
	tillägg 3 -: 
	tillägg 24 +: 
	tillägg 2 +: 
	tillägg 4 -: 
	- rec 1: 
	+ rec 2: 
	- rec 2: 
	+ rec 3: 
	- rec 3: 
	+ rec 4: 
	- rec 4: 
	project: Prisspecifikation
	Tillägg rubb: Tillägg
	utmanig rub: UTMANING
	lösning rub: LÖSNING
	Lösning text: Vår tanke är att bygga en ny hemsida med nytt utseende baserat på ny sidstruktur ifrån SEO, lyfta fram produkterna/gåvorna och förbättra konverteringen, gåvoflöde inklusive formulär, USP:ar och checkout. Den digitala designen omfattar typsnitt, färgpalett, ikonset, logo för olika enheter, textstorlekar, och bildmanér. Vi rekommenderar en helt ny webblösning baserad på moduler i Wordpress för enklare administration av hemsidan samt samt WooCommerce för shop/butik. 
	vår arbetsprocess rub: VÅR ARBETSPROCESS
	button 1: 
	Topp text Underline 4: 1.0 Arbetsprocess
	wireframes rub: WIREFRAMES
	wireframes text: Wireframes tas fram för ramverk samt samtliga moduler som kan användas på bland annat startsida, landningssida nivå 2 samt artikelsida.
	design och layout rub: DESIGN OCH LAYOUT
	design och layout text: Design tas fram för startsida, gåvoflöden, kontaktsida, shop i desktop och i mobilt utförande.Fastställande av slutlig design.När ni är nöjda med designen godkänner ni den så börjar vi utveckla en testversion av webbplatsen. Möjlighet till 3 stycken korrvändor.Önskas specifik design till ytterligare sidor tillkommer kostnad på löpande timme.
	grundfunktioner rub: UTBILDNING
	grundfunktioner text: Vi träffas och går igenom hur ni själva hanterar lösningen och lägger in information. 1 utbildningstillfälle ingår i priset på Viva Medias HQ i Uppsala alt via Hangout.  Utbildning kan ske på plats hos kund i mån av tid mot en extra kostnad + reseersättning.
	button 3: 
	button 4: 
	button 5: 
	Implementering rub: IMPLEMENTERING AV INNEHÅLL
	Implementering text: Implementering av material ingår under förutsättning att det går att få ut nuvarande innehåll i ett strukturerat format (ex .csv).  
	Testning och justeringar rub: TESTING OCH JUSTERINGAR & LANSERING
	Testning och justeringar text: När vi är färdiga med produktionen får ni gå igenom webblösningen och se om några justeringar behöver göras. Ni ansvarar för att samtliga fel, som ni anser bör korrigeras, rapporteras till oss inom testperioden på ett lämpligt sätt. Överföring av befintliga script (ex. Google analytics) i Google Tag Manager. Optimering av webblösning för optimal hastighet. Kontakt med ert webbhotell och testa på nya server vid lanseringstillfället. Skräddarsydd ompekning av samtliga sidor sker mot tilläggskostnad.
	utveckling rub: UTVECKLING
	utveckling text: GrundutvecklingInstallation och anpassning av Wordpress CMS.Framtagning av temaUtveckling av ett kundanpassat tema utifrån den design som tagits fram. Temat anpassas responsivt för att fungera bra på handhållna enheter.
	PROJEKTBESKRIVNING text: Projektet är indelat i design-, utvecklings- & lanseringsfas. I utvecklingsfasenutvecklas en testversion. Därefter följer testning eventuella justeringardär ändringar och kompletteringar utförs. Utvecklingsfasen avslutas medgenomgång och utbildning. Webbplatsen lanseras först när den ärgodkänd av kund.
	projektbeskrivning rub: PROJEKTBESKRIVNING
	rättigheter rub: Rättigheter
	rättigheter text: Det ingår rättigheter till webblösningen. Rättigheterna till webblösningen hör till Viva Media AB egendom tills hela beloppet är betalt. Efter full inbetalning övergår rättigheterna till kund.
	ansvar rub: Ansvar
	ansvar text: Efter lansering är Viva Media AB inte längre ansvarig för eventuella fel som kunde ha upptäckts under acceptanstesterna. I de fall Viva Media ansvarar applikationsförvaltning av webbplatsen ska eventuella fel eller korrigeringar hanteras inom ramen för support och förvaltningsavtalet. Viva Media AB är inte ansvarig för eventuella fel i tredjepartslösningar. Viva Media AB ansvar begränsar sig i alla tillfällen till kontraktssumman. 
	drift rub: Drift
	drift text: Webblösningen kan driftas hos ett webbhotell efter kunds eget val. Drift inkluderas ej i denna offert. Vid behov hjälper vi er med flytt till nytt webbhotell mot en löpande kostnad med 990 SEK ex. moms/timme.
	support rub: Support
	support text: Detta avtal omfattar inte support och förvaltning av applikationen, om kunden önskar kan detta offereras separat. 
	LEVERANSTIDER rub: Leveranstider
	leveranstider text: Viva Media AB anpassar lösningen unikt för kund. Denna offert omfattar den funktionalitet som beskrivs i denna offert och inget utöver detta. Beroende på feedback och innehållsleveranser från kund kan projektet ta längre tid än uppskattat. Allt material skall inkomma digitalt till Viva Media. Om det tillkommer kostnader som beror på förseningar hos kund debiteras detta löpande med 990 SEK ex. moms/timme. 
	Topp text Underline 7: 1.0 Specifikation
	Topp text Underline 8: 1.0 Tillägg
	button 2: 
	button 6: 
	Lägg till produkt 2: 
	Ta bort produkt 2: 
	1+tid: 
	1-tid: 
	1 tid1: Vecka x
	1 tid2: Projektstart, uppstartsmöte
	1 tid3: 
	2-tid: 
	2 tid3: 
	2 tid1: Vecka x+2.
	2 tid2: Genomgång av wireframes
	2+tid: 
	3 tid3: 
	3+tid: 
	3-tid: 
	3 tid1: Vecka x+5.
	3 tid2: Genomgång av uppdaterad design samt påbörjande av utveckling
	4+tid: 
	4-tid: 
	4 tid3: 
	4tid1: Vecka x+11.
	4tid2: Tester, utbildning samt inläggning av innehåll. Beroende på hur långt tid ni behöver för att lägga in samtliga texter, bilder 
	5+tid: 
	5-tid: 
	5 tid3: 
	5tid2: Planerad lansering
	5 tid1: Vecka x+14.
	6 tid3: 
	6+tid: 
	6-tid: 
	6 tid1: 
	6 tid2: 
	7 tid3: 
	7tid1: Vecka XX.
	7tid2: Bo. Ut eos cor andit vit escillenis qui ditiscius et ad escit maion culpa illam
	7+tid: 
	7-tid: 
	8 tid1: Vecka XX.
	8 tid2: Bo. Ut eos cor andit vit escillenis qui ditiscius et ad escit maion culpa illam
	8tid3: 
	8+tid: 
	8-tid: 
	9 tid3: 
	9 tid1: Vecka XX.
	9 tid2: Bo. Ut eos cor andit vit escillenis qui ditiscius et ad escit maion culpa illam
	9+tid: 
	9-tid: 
	10 tid3: 
	10 tid1: Vecka XX.
	10 tid2: Bo. Ut eos cor andit vit escillenis qui ditiscius et ad escit maion culpa illam
	10+tid: 
	10-tid: 
	11 tid3: 
	11 tid1: Vecka XX.
	11tid2: Bo. Ut eos cor andit vit escillenis qui ditiscius et ad escit maion culpa illam
	11+tid: 
	11-tid: 
	12 tid3: 
	12 tid1: Vecka XX.
	12 tid2: Bo. Ut eos cor andit vit escillenis qui ditiscius et ad escit maion culpa illam
	12+tid: 
	12-tid: 
	13 tid3: 
	13tid1: Vecka XX.
	13 tid2: Bo. Ut eos cor andit vit escillenis qui ditiscius et ad escit maion culpa illam
	13+tid: 
	13-tid: 
	leverans och ansvar rub: LEVERANS OCH ANSVAR
	tidslinje rub: TIDSLINJE
	Topp text Underline 9: 1.0 Funktion
	1 funk rub: Startsida och ramverk
	1 funk text: Ramverk; menyer, sidfot, sidhuvud Startsida som utformas enligt önskemål, fokus på konvertering och att lyfta varumärket. Sidan är baserad på moduler för ex kampanj, om varumärket, gåvor, målgruppsingångar med mera. 
	Funktionsbeskrivning: FUNKTIONSBESKRIVNING s.2
	2 funk rub: Kontaktsida
	2 funk text: Sida för kontakt, med möjlighet till karta och formulär. Inkluderat formulär för intresseanmälan. Möjlighet att lägga in video vid behov. 
	3 funk rub: Landningssidor
	3 funk text: Ren och tydlig presentation av nivå 2- sida som kan byggas upp utifrån behov. Exempel på dessa sidor är startsidan för sjukdommar, arkiv, media, blogg, om oss, intranät osv. Sidan är uppbyggd på samma sätt som startsidan dvs på moduler. 
	4 funk rub: Gåvoflöde
	4 funk text: Enklare process för givare. Det är två huvudsakliga flöden som behöver byggas om kring gåvor - engångsbelopp samt autogiro. I detta ser vi även att gåvobevis kan hanteras på annat sätt med fler tydliga steg i formuläret Engångsbelopp kia vald betallösning; kort, bank,, inbetalningskort, SMS eller Swish (appen), även faktura till företagAutogiro; BankId (signering) av pdf, hemskickad pdf. 
	5 funk rub: Butik / shop
	5 funk text: Vi har i detta förslag tagit höjd för att e-handeln ska kunna byggas ut ifrån förändrad kundresa. Sida där produkter listas på ett konverterande sätt med information på varje produkt. I varukorgen presenteras även anledningen till att ge, inte bara produktinformationen, sedan kunden betala med vald betallösning. 
	6 funk rub: Föreningar
	6 funk text: Sida där föreningar listas utifrån lista och/eller interaktiv karta. 
	7 funk rub: Kalendarium
	7 funk text: Kalendarium inkluderas med möjlighet att lista aktuella händelser samt visning av kalenderöversikt
	10 funk rub: Tidning
	11 funk text: Tidning tas med och presenteras som på webben idag. 
	20 funk rub: Språk
	20 funk text: Möjlighet till flerspråk finns, men vi skulle inte rekommendera nuvarande lösning på google translate. Därför behöver detta förtydligas innan projektstart. 
	30 funk rub: Filmarkiv
	30 funk text: Filmer kan listas och presenteras t ex ifrån en YouTube-kanal
	40 funk rub: Talande webb
	40 funk text: Möjlighet att lägga till pluginen "Readspeaker" finns till Wordpress. Denna kommer läsa upp all text ifrån vänster till höger, uppifrån och ned. 
	50 funk rub: Listningssida
	50 funk text: Det kommer finnas möjlighet till att lägga till listningar för t ex. arkiv, media, projekt mm. 
	60 funk rub: 
	60 funk text: 
	70 funk rub: 
	70 funk text: 


