Θεσσαλονίκη 18/12/06

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
WEB SITE

Α. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΛΟΥ HTML SITE

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Για την κατασκευή του web site θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην εμφάνιση και
λειτουργικότητα του site. Η σχεδίαση θα αναδεικνύει τον σοβαρό και
επαγγελματικό χαρακτήρα του συνδέσμου.
Οι σχεδιαστικές προτάσεις θα είναι διαθέσιμες στο internet ώστε να είναι εύκολη
η παρακολούθηση της πορείας και να γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές και
διορθώσεις.
Ο τρόπος που θα αναπτυχθεί θα είναι συμβατός με το δυναμικό σύστημα που
περιγράφεται παρακάτω ώστε στο μέλλον να είναι δυνατή η μετάβαση με μικρό
κόστος.
Η παράδοση μπορεί να γίνει σε 5-6 ημέρες από την ημέρα ανάθεσης του project
στην Artoo.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σχεδιασμός του layout και ανάπτυξη της
βασικής δομής του site όπως περιγράφεται
παραπάνω.
Κατασκευή 15 στατικών σελίδων html.
Όλες οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

540 €

Β. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ SITE

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΧΟΙ
Για τον σχεδιασμό και κατασκευή web site θα χρησιμοποιηθεί σύγχρονη
τεχνολογία ώστε η παρουσίαση του περιεχομένου να είναι άριστη, συμβατή με
όλους τους browsers και κυρίως να γίνονται εύκολα και με το ελάχιστο κόστος
αλλαγές και προσθήκες στο περιεχόμενο του site.
Οι εφαρμογές που περιγράφονται παρακάτω έχουν σαν κύριο σκοπό την
προβολή των δραστηριοτήτων του οργανισμού και την αντιμετώπιση θεμάτων
οργάνωσης και εκπαίδευσης.
Όλο το λογισμικό που περιγράφεται λειτουργεί μέσω διαδικτύου και δεν απαιτεί
την ύπαρξη κάποιου προγράμματος στους υπολογιστές των χρηστών πέρα από
ένα web browser (Internet Explorer, Netscape ή Firefox )
Η παράδοση και εγκατάσταση του web site μπορεί να γίνει σε 5-6 ημέρες από
την ημέρα ανάθεσης του project στην Artoo.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το site περιλαμβάνει σύστημα διαχείρισης περιεχόμενου (Content Management
System) μέσα από το οποίο υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται αλλαγές και
προσθήκες περιεχομένου στο site.
Έτσι λοιπόν για να εκπληρώνει τους στόχους του, μπορεί να περιλαμβάνει τα
παρακάτω συστήματα.

Βασικό Σύστημα
Το βασικό σύστημα περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:

Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου
Οι διαχειριστές περιεχομένου (ακόμα και μέσα από την εταιρία - οργανισμό)
μπορεί να ανανεώνουν το περιεχόμενο του site με ένα απλό σύστημα χωρίς
να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις. Με το σύστημα αυτό μπορεί να
κατασκευαστούν από πολύ απλές έως πολύ σύνθετες σελίδες. Επίσης σε
κάθε σελίδα του site μπορούν να υπάρχουν οι επιλογές για εκτύπωση της
σελίδας και αποστολής της σε ένα φίλο του επισκέπτη με email.
Το σύστημα περιλαμβάνει την δυνατότητα να δημιουργούνται ενότητες στο
site όπου θα έχουν πρόσβαση μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες, οι οποίοι μπορεί
να είναι χωρισμένοι σε κατηγορίες. Αυτοί μπορούν να βλέπουν περιεχόμενο
που έχει δημιουργηθεί μόνο για την κατηγορία τους, ενώ για τους άλλους
χρήστες δεν θα είναι διαθέσιμο.
Επίσης είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα της δημοσίευσης
σχολίων από τους επισκέπτες του site σε κάποιες σελίδες.

Σύστημα νέων – ανακοινώσεων
Ο διαχειριστής του site θα μπορεί να καταχωρεί νέα – ανακοινώσεις που θα
περιέχουν τίτλο, κείμενο, φωτογραφία ή άλμπουμ φωτογραφιών. Τα νέα θα

εμφανίζονται σαν λίστα σε πίνακα της πρώτης ή άλλης σελίδας με την
ημερομηνία και τον τίτλο. Επιλέγοντας ο επισκέπτης μία ανακοίνωση από την
λίστα θα μεταφέρεται στις λεπτομέρειες της ανακοίνωσης. Η κάθε
ανακοίνωση θα εμφανίζεται στην καθορισμένη σελίδα μέχρι την ημερομηνία
που έχει καθοριστεί.

Ειδικές εφαρμογές
Σύστημα newsletter
Υπάρχουν δύο τύποι newsletter. Ο πρώτος στηρίζεται σε πρότυπα που θα
παραδοθούν κατά την προσαρμογή της εφαρμογής. Ο διαχειριστής του site ή
ο χρήστης που θα οριστεί δημιουργεί το newsletter σύμφωνα με ένα από τα
πρότυπα. Δηλαδή βάζει τα κείμενα και τις φωτογραφίες που θα περιέχει το
newsletter.
Ο δεύτερος τύπος είναι περισσότερο σύνθετος και ετοιμάζεται από την Artoo,
και σαν σκοπό έχει να καλύψει μεγαλύτερες ανάγκες.
Αφού ετοιμαστεί το newsletter μπορεί να σταλεί αυτόματα σε όλους του
εγγεγραμμένους επισκέπτες και χρήστες ή σε μια κατηγορία από αυτούς.
Μετά την αποστολή το σύστημα των newsletter εμφανίζει στατιστικά με
διαγράμματα όπου φαίνεται τα ποσοστά αποδοχής του newsletter ή και τα
ποσοστά των αποδεκτών που επέλεξαν να δουν λεπτομέρειες για ένα θέμα
του.

Σύστημα e-Learning
Με το σύστημα αυτό δημιουργούνται σειρές μαθημάτων από εκπαιδευτές. Οι
εκπαιδευόμενοι, μετά από είσοδο στο σύστημα με κωδικό αναγνώρισης που
θα τους δοθεί, μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.
Το υλικό των μαθημάτων μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνες, video, αρχεία
pdf ή άλλα αρχεία. Επίσης ο εκπαιδευτής μπορεί να δημιουργεί σειρές
ασκήσεων που περιλαμβάνουν τα παρακάτω είδη:
•

Πολλαπλής επιλογής

•

Σωστού – Λάθους

•

Αντιστοίχησης

•

Συμπλήρωσης

Όταν ο εκπαιδευόμενος συμπληρώνει τις ασκήσεις βλέπει την πορεία της
προόδου του, δηλαδή: Το σύνολο των ασκήσεων της ενότητας, τον αριθμό
και ποσοστό των σωστών και λάθος απαντήσεων, καθώς και αν απάντησε
σωστά ή λάθος μετά από κάθε απάντηση. Επίσης έχει την δυνατότητα να
απαντήσει «δεν γνωρίζω» ή να ζητήσει την επόμενη ερώτηση. Οι ερωτήσεις
εμφανίζονται στον κάθε εκπαιδευόμενο με τυχαία σειρά.
Ο εκπαιδευτής μετά την είσοδό του στο σύστημα έχει την δυνατότητα να
πληροφορηθεί για την πρόοδο των εκπαιδευομένων, με τις παρακάτω
αναφορές:
•

Ποιοι εκπαιδευόμενοι είδαν το υλικό των μαθημάτων.

•

Πόση ώρα ξόδεψαν στην κάθε ενότητα.

•

Την βαθμολογία των μαθητών στις ασκήσεις ανά εκπαιδευόμενο ή ανά
άσκηση στο σύνολο των εκπαιδευομένων.

•

Τον μέσο χρόνο απάντησης σε κάθε άσκηση από το σύνολο των
μαθητών.

•

Τους χρόνους απάντησης και την επιτυχία κάθε εκπαιδευόμενου στο
σύνολο των ασκήσεων.

•

Τον συνολικό χρόνο που ξόδεψε ο κάθε εκπαιδευόμενος σε κάθε
σειρά μαθημάτων.

Ο εκπαιδευτής έχει επίσης την δυνατότητα μαζικής αποστολής μηνυμάτων
στους εκπαιδευόμενους.
Το σύστημα διαχείρισης των μαθημάτων (Learning Management System)
είναι πολύ απλό στην χρήση του ώστε να είναι δυνατόν και άνθρωποι με
ελάχιστες τεχνικές γνώσεις να δημιουργήσουν σειρές μαθημάτων και να
παρακολουθήσουν την πρόοδο των εκπαιδευομένων.

Σύστημα οργάνωσης συνεδρίων
Περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:
•

Εγγραφή συνέδρων.

•

Παρακολούθηση πληρωμών των εγγραφών.

•

Καταχώρηση περιλήψεων ανακοινώσεων (Abstracts)

•

Δημιουργία και εμφάνιση προγράμματος συνεδρίου.

•

Σύνδεση (αυτόματα) ομιλητών με τα αντίστοιχα Abstracts

•

Κρατήσεις ξενοδοχείων με αυτόματη ενημέρωση των ξενοδοχείων για
την κράτηση.

•

Εκτυπώσεις (λίστας συνέδρων, βεβαίωση παρακολούθησης
συνεδρίου, αποδείξεις κ.λ.π.)

Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά την διάρκεια του συνεδρίου
από πολλούς χρήστες της γραμματείας ώστε να γίνονται οι εγγραφές των
συνέδρων.

Σύστημα ψηφοφορίας
Στο site μπορεί να ενσωματωθούν ψηφοφορίες με μια ερώτηση και τις
ανάλογες επιλογές - απαντήσεις. Όταν ο χρήστης ψηφίσει βλέπει τα
αποτελέσματα της ψηφοφορίας μέχρι εκείνη τη στιγμή σε γραφική μορφή με
ιστογράμματα. Οι ψηφοφορίες δημιουργούνται από τον διαχειριστή του site
και μπορούν να ενσωματωθούν στην πρώτη ή άλλη σελίδα του site.

Σύστημα ημερολογίου – Εκδηλώσεων
Με το σύστημα αυτό εμφανίζεται ένα ημερολόγιο, όπου φαίνεται ο τρέχον
μήνας και οι ημερομηνίες που υπάρχουν εκδηλώσεις εμφανίζονται
διαφορετικά. Επιλέγοντας μια ημερομηνία ο επισκέπτης βλέπει τις
εκδηλώσεις που υπάρχουν για την ημερομηνία αυτή. Μέσα από το σύστημα
διαχείρισης είναι δυνατόν να προστεθούν νέες εκδηλώσεις ή να αλλάξουν ήδη
υπάρχουσες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το site και οι υπόλοιπες εφαρμογές χρησιμοποιεί μηχανισμό που ξεχωρίζει το
περιεχόμενο από την εμφάνιση με αποτέλεσμα να είναι εύκολη και οικονομική η
αλλαγή της εμφάνισης όλου του site και των τμημάτων αυτού.
Όλα τα τμήματα του θα αναπτυχθούν με χρήση php – mySQL, css, html 4.0,
JavaScript. Σε κάποιες σελίδες θα προστεθούν flash animations ώστε να
δώσουν μια «ζωντάνια» στο περιεχόμενο.
Η φιλοξενία θα γίνει σε Linux server με εβδομαδιαίο backup των δεδομένων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΜΙΣΗ
Μετά την παράδοση και δημοσίευση του site και των εφαρμογών στο internet θα
υπάρχει συνεχής υποστήριξη και αναβάθμιση του λογισμικού, καθώς και τεχνική
υποστήριξη, που καλύπτεται από τα έξοδα φιλοξενίας του site και των
εφαρμογών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
Μετά την παράδοση των εφαρμογών θα υπάρξει εκπαίδευση 2-3 ωρών στους
ανθρώπους που θα διαχειρίζονται το site και τις εφαρμογές. Επίσης σε όλη την
διάρκεια συνεργασίας και φιλοξενίας του των εφαρμογών θα παρέχεται
τηλεφωνική υποστήριξη κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σχεδιασμός του layout και ανάπτυξη της
βασικής δομής του site όπως περιγράφεται
παραπάνω.
Σύστημα Newsletter
Σχεδίαση προτύπων για τα Newsletter

1.000 €

700 €
50 – 200 €

Προσαρμογή και εγκατάσταση συστήματος
eLearning.

2.400 €

Προσαρμογή και εγκατάσταση συστήματος
συνεδρίων / συνέδριο

1.200 €

Σύστημα ψηφοφορίας

130 €

Σύστημα ημερολογίου – Εκδηλώσεων

150 €

Με την έναρξη λειτουργίας του site
Για καταχώρηση κάθε νέας σελίδας
(κείμενο – φωτογραφίες)
Σχεδίαση Newsletter
Δημιουργία flash animation
Αλλαγή εμφάνισης του site και των
τμημάτων του.
Σχεδίαση και εγκατάσταση νέου site με
χρήση του ίδιου βασικού συστήματος
Φιλοξενία του site σε server με υποστήριξη
βάσεων δεδομένων, εβδομαδιαίο backup,
τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση
λογισμικού: ανάλογα με το πλήθος των
εφαρμογών που θα εγκατασταθούν τελικά.
(ετησίως)
Όλες οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Για την Artoo

Μπεκιάρης Νίκος

15 €
100 – 500 €
50 - 200 €
500 €
500 €

250 - 340 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Μερικές από τις πρόσφατες δουλειές της Artoo σχεδίασης και κατασκευής web
site.
•

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ( www.auth.gr )

•

Σχολή καλών τεχνών, τμήμα κινηματογράφου ( www.film.auth.gr )

•

Ιατρικό κέντρο Αθηνών, χειρουργική κλινική ( www.kkonstantinidis.com )

•

Καρακουσόγλου, οδοντίατρος ( www.karakousoglou.gr )

•

Inside pores workshop ( www.insidepores-workshop.gr )

•

Ένωση παρασκευαστών φαρμάκων ευρείας χρήσης, ΕΦΕΧ
( www.efex.gr )

•

Σείριος, Κέντρα Πρόληψης & Ενημέρωσης Για Τις Εξαρτησιογόνες
Ουσίες ( www.kp-seirios.gr )

