Morphix
Κεντρικής Μακεδονίας 13, 54632 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313 047500
E-mail: morphix@morphix.gr
Website : www.morphix.gr

Προσφορά
Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστότοπου και Online
Παραγγελιοληψίας
Το όνομα της επιχείρησης σας
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Παπαδόπουλος Κώστας
Τηλ :2310.00.00.00 , E-mail : info@yourcompany.gr

Ημερομηνία Σύνταξης Προσφοράς : 01.01.2015

Ισχύει έως: 01.02.2015

Πρόταση 999

Υπηρεσίες
Η

Morphix

εξιδικεύεται

σε

ανάπτυξη

Γεωγραφικών

Συστημάτων

Πληροφοριών(GIS),

Διαδικτυακών

εφαρμογών(SPA), διαδικτυακών πυλών για δημόσιες υπηρεσίες (Portal) και εφαρμογών για κινητές συσκευές.Η
εμπειρία μας σε αυτά τα πολύπλοκα συστήματα σας δίνει τη σιγουριά ότι το έργο σας θα υλοποιηθεί από
έμπειρο δυναμικό.

Σχεδιασμός και δημιουργικότητα
Μετά από προσωπική επαφή με τον κάθε πελάτη μας προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν στις ιδιαίτερες
ανάγκες του.

Γραφιστικά
Το δημιουργικό τμήμα της Morphix προτείνει και υλοποιεί σύγχρονες εταιρικές ταυτότητες.

Προγραμματισμός
Η Morphix έχει υλοποιήσει και μπορεί να αναλάβει μικρά έως και μεγάλα έργα προγραμματισμού έχοντας
εμπειρία σε ιστότοπους, ηλεκτρονικά καταστήματα, διαδυκτιακές πύλες, διαδυκτιακές εφαρμογές,
εφαρμογές για κινητές συσκευές κ.α. .

Marketing και προώθηση
Αναλαμβάνουμε να δημιουργήσουμε καμπάνιες Adwords και καμπάνιες Facebook ώστε η εταιρία σας και
το προϊόν σας να γίνουν γνωστά στο κοινό σας.

Βελτιστοποίηση σε μηχανές αναζήτησεις
Όλα μας τα προϊόντα κατασκευάζονται με τις καλύτερες πρακτικές ώστε να είναι φιλικά στις μηχανές
αναζήτησης και με δυνατότητες ενημέρωσης/αναβάθμισης.
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Περιγραφή
έργου
Γενικά

Σχεδιασμός και υλοποίηση δυναμικού ιστότοπου με
Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου.

Ο ιστότοπος σας θα υλοποιηθεί με CMS(Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου) που σημαίνει ότι θα
έχετε πρόσβαση σε διαχειριστικό εργαλείο όπου σας επιτρέπει την επεξεργασία του περιεχομένου
των σελίδων και των άρθρων σας (κείμενο, εικόνες, βίντεο κ.α.) όπως και επεξεργασία του σχεδίου
της σελίδας (που βρίσκεται τι).

Wordpress CMS.
Το Wordpress CMS είναι
διεθνές standart στη
κατηγορία CMS όπου
διακρίνεται για την ευκολία
χρήσης του διαχειριστικού
από απλούς χρήστες.Η

Επίσης μπορείτε να επεξεργαστείτε το μενού του ιστότοπου σας όπως και το τι θα περιέχουν οι

Morphix εξιδικεύεται σε

πλευρικές εργαλειοθήκες. Όλα αυτά με εύκολο τρόπο μέσα από ένα περιβάλλον που είναι

ανάπτυξη γραφιστικών και

φτιαγμένο για απλούς(ή και προχωρημένους) χρήστες και όχι για προγραμματιστές.

προσθέτων που αφορούν το

Κάποιες από τις δυνατότητες του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου είναι :

συγκεκριμένο CMS.

Εργαλεία δημοσίευσης περιεχομένου με δυνατότητες χρονοπρογραμματισμού δημοσίευσης.
Διαχείριση χρηστών ώστε να ελέγχετε τη πρόσβαση στο περιεχόμενο σας όπως εσείς θέλετε.
Διαχείριση πολυμέσων για εύκολη και γρήγορη διαχείριση των εικόνων και προσθήκη τους με
drag and drop στο ιστότοπο σας όπως και εύκολη δημιουργία gallery φωτογραφιών.Τώρα και με
δυνατότητα επεξεργασίας των εικόνων σας!
Επιλογή του γραφιστικού ανάμεσα σε χιλιάδες επιλογές και με δυνατότητα αλλαγής με πολύ
μικρό κόστος όποτε το επιθυμείτε ώστε να έχετε πάντα την καλύτερη εμφάνιση.
Επέκταση του συστήματος σας με πρόσθετα.Σχεδόν ότι σκεφτείτε είναι μάλλον ήδη

Εκπαίδευση Wordpress
Η Morphix σας εκπαιδεύει στη
χρήση του διαχειριστικού
ώστε να μπορείτε να
επεξεργαστείτε το
περιεχόμενο του ιστότοπου

υλοποιημένο από κάποιον προγραμματιστή και διανείμεται ως πρόσθετο με κέρδος το ελάχιστο

σας εύκολα και γρήγορα όποτε

κόστος σε χρήματα και χρόνο.

το επιθυμείτε από τον

Πολυγλωσικότητα : Έτοιμες υποδομές για μετάφραση του ιστότοπου σας σε όσες γλώσσες

υπολογιστή ή και το κινητό
σας!

θέλετε.
Responsive design : Προσαρμογή του ιστότοπου σας σε κινητές συσκευές.Τώρα προσαρμογή
και του διαχειριστικού σας!

Πρόταση έργου “ανάπτυξη ιστότοπου"
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Περιγραφή
έργου
Δομή

Συνέχεια

Υποστήριξη άπειρων

Ανάλυση της δομής του ιστότοπου και των
δυνατοτήτων.

σελίδων και άρθρων.
Το Σύστημα διαχείρισης

Αρχική σελίδα : Η κεντρική σελίδα καλωσορίζει τον επισκέπτη με μεγάλες φωτογραφίες σε

περιεχομένου που κρύβεται

slider. Από κάτω υπάρχει μία σύντομη αναφορά στις υπηρεσίες σας με συνδέσμους που

κάτω από τον ιστότοπο σας

οδηγούν στις σελίδες περιγραφής των υπηρεσιών σας

επιτρέπει να δημιουργήσετε
άπειρες σελίδες και άρθρα

Η εταιρία : Σελίδα παρουσίασης της εταιρίας με ιστορικό και φωτογραφίες των

.

καταστημάτων σας.
Προϊόντα : Σελίδα παρουσίασης των προϊόντων σας με φωτογραφίες και περιγραφές που
οδηγούν ενδεχομένως σε σελίδες παρουσίασης του κάθε προϊόντος ξεχωριστά.
Έργα : Σελίδα παρουσίασης των έργων σας με φιλτράρισμα κατηγοριών για γρήγορη
εύρεση.
Επικοινωνία : Παρουσίαση των στοιχείων επικοινωνίας, φόρμα επικοινωνίας, χάρτες
Google maps με κατάδειξη διαφόρων τοποθεσιών.
*Η παραπάνω δομή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Λειτουργίες

Αναφορά στις ιδιαίτερες λειτουργίες
του ιστότοπου σας.

Newsletter : Σύνδεση με το πασίγνωστο λογισμικό Mailchimp για διαχείριση των

Ρωτήστε μας για

ενημερωτικών email σας και των λιστών συνδρομητών.

οποιαδήποτε λειτουργία

Αυτόματος διαμοιρασμός άρθρων σε κοινωνικά δίκτυα : Γράψτε άρθρο στα νέα και

θέλετε να ενσωματώσετε.

ανεβάστε το αυτόματα σε όποιο κοινωνικό δίκτυο θέλετε.

Ρωτήστε μας για κάθε εξτρά
λειτουργία που σκέφτεστε ότι
θα προσθέσει αξία στον
ιστότοπο σας.
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Γραφιστικά
Επιλογή γραφιστικού
Το γραφιστικό θα επιλεγεί από τις παρακάτω επιλογές που κάναμε για εσάς
αξιολογώντας τις απαιτήσεις σας.Δώστε σημασία στη δομή και στις λειτουργίες και όχι
τόσο στις εικόνες στα κείμενα αφού αυτά παραμετροποιούνται.
Η επιλογή του
γραφιστικού δεν είναι

Γραφιστικό

περιοριστική.

Πρόταση 1

Αν δεν σας άρεσε κανένα
από τα προτεινόμενα
γραφιστικά ζητήστε μας να
τα αλλάξουμε και να
δώσουμε άλλες επιλογές.
*Το γραφιστικό μπορεί να
αλλαχθεί στο μέλλον χωρίς να
χάσετε το περιεχόμενο που
έχετε εισάγει στο μεταξύ.
*Πριν επιλέξετε προσπαθήστε
να εξερευνήσετε όσο
περισσότερο μπορείτε τα
θέματα ώστε να έχετε πλήρη
άποψη για αυτά.Να θυμάστε
ότι είναι σε μεγάλο βαθμό
παραμετροποιήσιμα και
μπορούν να αλλάξουν από τα
χρώματα έως και η δομή.

Πρόταση έργου “ανάπτυξη ιστότοπου"
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Οικονομική προσφορά
Ανάλυση
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστότοπου
1

450,00

2

11,50
450,00

Γραφιστικά
1

40,00 - 70,00 €
Εξαρτάται

Hosting και domain name
1

60,00 € / χρόνο

2

12,00 € / χρόνο
112 € / χρόνο

Εκπαίδευση
1

0,00

2

15,00
0,00

Τεχνική υποστήριξη
1

0,00

2

100,00

3

11,50
0,00
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Χρονοδιάγραμμα
Εργασιών
Domain+Hosting
Συλλογή υλικού
Ανάπτυξη
Εκπαίδευση
Ανάρτηση υλικού

Domain name & Hosting (1η Εβδομάδα)

Εκπαίδευση(5η Εβδομάδα)

Ανεύρεση και αγορά domain name. Αν γίνει από τον πελάτη

Εκπαίδευση του πελάτη στο διαχειριστικό ώστε να μπορεί να

γνωστοποίηση των κωδικών. Ενεργοποίηση πακέτου hosting

διαχειριστεί

και ρύθμιση των DNS. Αν γίνει από τον πελάτη γνωστοποίηση

οποιαδήποτε δυσκολία παρέχουμε τεχνική υποστήριξη και

των κωδικών.

εκπαίδευση).

Συλλογή υλικού (2η Εβδομάδα)

Ανάρτηση υλικού(6η Εβδομάδα)

Συγκέντρωση και παράδοση του συνόλου του υλικού(όλες οι

Ο πελάτης δημιουργεί και αναρτά το περιεχομένο στις σελίδες

εικόνες που ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν.κείμενα που

και τα άρθρα.Ο ιστότοπος βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία

εξ’ολοκλήρου

τον

ιστότοπο

του(Φυσικά

σε

αφορούν τη παρουσίαση της εταιρίας και ότι άλλο υλικό
μπορείτε να μας προμηθεύσετε έστω και αν αρχικά πστεύετε ότι
δεν

θα

χρησιμοποιηθεί.

Παράδοση

URL

και

κωδικών

κοινωνικών δικτύων.

*Παρακαλούμε να προσπαθήσετε να τηρήσετε την προτεραιότητα των
εργασιών προκειμένου το έργο να παραδοθεί χωρίς καθυστερήσεις.
*Οι χρόνοι είναι ενδεικτικοί.Ζητήστε μας να συμπιέσουμε όποιο στάδιο

Ανάπτυξη (3η – 4η Εβδομάδα)

θέλετε.

Υλοποίηση ιστότοπου, σύνδεση με τα κοινωνικά δίκτυα και
ανάρτηση δοκιμαστικού υλικού που αναδεικνύει το επιλεγμένο
γραφιστικό και προβάλλει όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν
από γραφιστικής αλλά και λειτουργικής σκοπιάς.

Πρόταση έργου “ανάπτυξη ιστότοπου"
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‘Οροι χρήσης
Διευκρινίσεις

Οι παρακάτω Όροι χρήσης συμφωνούνται με την υπογραφή της σύμβασης.

Εργασίες - Λειτουργίες
Η παραπάνω περιγραφή και οικονομοτεχνική προσφορά του έργου αφορούν εργασίες σχετικές με εγκατάσταση και παραμετροποίηση
θεμάτων και προσθέτων του Wordpress CMS έτσι όπως αυτές συζητήθηκαν με τον πελάτη, περιγράφησαν με το παρών έγγραφο και
συμφωνούνται με την υπογραφή της σύμβασης. Ζητούμενες λειτουργίες που υπερβαίνουν τις προκαθορισμένες λειτουργίες του
Wordpress CMS και τις δυνατότητες του επιλεγμένου θέματος και των διαθέσιμων προσθέτων θα χρεώνονται με την ώρα.

Πιλοτική λειτουργία
Η πιλοτική λειτουργία διαρκεί ένα μήνα από τη παράδοση του προϊόντος. Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγξει το προϊόν και να κάνει
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις μέσα σε αυτό το διάστημα.

Διακοπή έργου
Σε περίπτωση διακοπής του έργου υπαιτιότητα του πελάτη το έργο παραμένει ιδιοκτησία της Morphix και παρακρατείται η προκαταβολή
και ο πελάτης χρεώνεται ανάλογα με τη φάση που βρίσκεται το έργο.

Ανάθεση
Η ανάθεση γίνεται με την υπογραφή της σύμβασης.

Τρόπος πληρωμής
Προκαταβολή 40% του συνολικού ποσού + το ποσό του domain και hosting αν αυτά προσφερθούν από τη Morphix. Το υπόλοιπο 60%
εξοφλείται με τη παράδοση του έργου με μετρητά.Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Σύμβαση
έργου
Εταιρία:

Morphix

Εταιρία:

Η επωνυμία σας

Διεύθυνση:

Κεντρικής Μακεδονίας 13, Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση:

Αγίας Σοφίας 100

Όνομα:

Αργυρόπουλος Σταύρος

Όνομα:

Παπαδόπουλος Κώστας

Τηλ:

6947373347

Τηλ:

2310.00.00.00

E-mail:

argiropoulostauros@morphix.gr

E-mail:

info@yourcompany.gr

Αποδοχή προσφοράς
1

2

3

Σύνολο

Υπογραφή

Ημερομηνία

Πληροφορίες πληρωμής
Eurobank
Τράπεζα Πειραιώς

Πρόταση έργου “ανάπτυξη ιστότοπου"
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