Prisliste
Grundsystem
Grundsystemet består af følgende:
Opstart, design, udvikling samt udgivelse af hjemmeside incl. følgende:











Forside med firmaprofil
2 valgfrie undersider
Kontaktformular
"Find vej" side
Linkside
5 gange opdateringer de første 6 måneder
Oprettelse af domæne
6 måneders web-hotel
Link til din hjemmeside fra www.AllianceData.dk
Tilmelding af din nye hjemmeside til Google

Pris for ovenstående totale pakkeløsning

Kr. 1.895,-

Hvis der ønskes flere undersider, vil grundprisen pr. ekstra side være yderligere

kr. 400,-

Alliance Data udvikler et design, som indeholder topbanner, menu-system samt forside. Designet skal være
godkendt af kunden inden selve udviklingen igangsættes.
Topbanner og menu-systemet vil uændret gå igen på samtlige undersider.
Al tekst til siderne leveres af kunden i word-format. Billederne leveres i JPG, alternativt i GIF format. Hvis
billederne skal ændres i størrelse, form eller lignende, beregnes der kr. 5,- pr. billede for denne service.
Alliance Data kan alternativt tage billederne til hjemmesiden efter tilbud.
Programmeringen startes op efter aftale mellem Alliance Data og kunden, og vil normalt være afsluttet ca. 2
uger efter opstarten, dog med forbehold for, at Alliance Data modtager det ønskede materiale fra kunden til
de aftalte tider.

Alle priser er excl. moms
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Side 1

Prisliste

ALDA-shop indeholder følgende:






Oprettelse af nyt shop navn
Tilretning af shoppens design så den passer til kundens butik
Oprettelse af domæne
6 måneders web-hotel
Administrationssystem til vedligeholdelse af:
o Varer
o Varegrupper
o Kunder
o Ordrer
o Standard tekster

Pris for ovenstående totale pakkeløsning

Kr. 2.195,-

Programmeringen startes op efter aftale mellem Alliance Data og kunden, og vil normalt være afsluttet ca. 4
uger efter opstarten, dog med forbehold for, at Alliance Data modtager det ønskede materiale fra kunden til
de aftalte tider.
Der kan tilvælges yderligere funktioner som f.eks. betalingskort styring, udvidet lagerstyring,

Kunde E-mail system, osv.

Alle priser er excl. moms
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Side 2

Prisliste
Vedligeholdelses abonnement




8 gange opdateringer i 12 måneder
Fornyelse af domæne
12 måneders web-hotel

Pris for vedligeholdelses abonnement på Grundsystem

Kr. 1.195,-

Ekstra pr. år. pr. ekstra side incl. 2 ekstra opdateringer

Kr. 100,-

Tillægspriser
Find vej via Google Map
Oprettelse af annonce på Google Places
Oprettelse af mailadresser, tilknyttet domænet
Rullepanel med nyheder / tilbud, eller lignende
Adgangsbeskyttet Kalendersystem
Indsættelse af videoklip på siden. Højst 1 min. i formatet AVI
Visitkort side
Konvertering af sider til printbare PDF sider, pr. side
Fotoramme incl. op til 15 billeder
Login beskyttelse af enkelt sider incl. administrationssystem
Database styret visning af oplysninger incl. administrationssystem
Konsulentbistand pr. time

Alle priser er excl. moms

Kr. 295,Kr. 395,Kr. 100,Kr. 295,Kr. 495,Kr. 100,Kr. 195,Kr. 95,Kr. 395,Kr. 1.695,fra Kr. 2.495,Kr. 450,-
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