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Προσφορά για την ανάπτυξη δικτυακού τόπου (web site)
Αξιότιμη κυρία Κωνσταντίνου,
στη συνέχεια της προφορικής μας επικοινωνίας, σας υποβάλω με την παρούσα, την
προσφορά της εταιρίας μου, για την ολοκληρωμένη προβολή της επιχείρησής σας στο
Internet.
Η προβολή αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Αυτόνομη παρουσία στο Internet κάτω από τη διαδικτυακή ηλεκτρονική ταυτότητα
(domain name) της επιλογής σας με δημιουργία μιας βασικής κεντρικής σελίδας και
δυνατότητα ανάπτυξης απεριόριστου αριθμού υποσελίδων κάτω από αυτήν.
Συνοπτικά οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Η υποστήριξη και η εμφάνιση του ονόματος (domain name) στο Internet.
Ο σχεδιασμός του δικτυακού τόπου και η ανάπτυξή των σελίδων με την εφαρμογή
διαχείρισης περιεχομένου active³.
Η φιλοξενία των σελίδων για ένα χρόνο.
Η καταχώρηση της παρουσίας στις πιο γνωστές ελληνικές και ξένες μηχανές
αναζήτησης με χρήση λέξεων – κλειδιών και περιγραφών.
Η ενεργοποίηση λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάτω από το όνομα
(domain name) της επιλογής σας.
Η εικοσιτετράωρη παρακολούθηση καλής λειτουργίας του δικτυακού τόπου για ένα
χρόνο.

Αναλυτικά η εταιρία μας μπορεί να παρέχει τα παρακάτω:
1. Σχεδίαση του δικτυακού τόπου σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις και σχεδιαστικές
προτάσεις που κυριαρχούν σήμερα, με πιθανή χρήση κινούμενων γραφικών (flash – gif
animation) είτε ως εισαγωγική σελίδα είτε ως διακριτικό μέρος του σχεδιασμού της
ιστοσελίδας.
2. Ανάπτυξη και υποστήριξη του δικτυακού τόπου από την εφαρμογή active³.
Η εφαρμογή active³ αποτελεί ένα νέο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και
ταυτόχρονα ένα εργαλείο σύγχρονης διαδικτυακής παρουσίας, αμφίδρομης επικοινωνίας,
δειγματισμού προϊόντων και λήψης παραγγελιών με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων
χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης, ενσωματωμένη εφαρμογή στατιστικών και
ενσωματωμένη εφαρμογή διαχείρισης διαφημίσεων. Η αμεσότητα των αλλαγών (καθώς
αυτές γίνονται πάντα on-line) και η ευκολία χρήσης της αποτελούν και αυτά με τη σειρά
τους μοναδικά στοιχεία της εφαρμογής. Πιο αναλυτικά η εφαρμογή active³ στην πλήρη
της έκδοση προσφέρει τα παρακάτω:
• Ανάπτυξη απεριόριστου αριθμού σελίδων και υποσελίδων στους servers της εταιρίας
μας.
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• Εσωτερική μηχανή αναζήτησης.
• Εύκολο τρόπο ενημέρωσης του περιεχομένου και διαχείρισης της δομής του. Παρέχει
στο διαχειριστή της εφαρμογής ή του δικτυακού τόπου τη δυνατότητα προσθήκης
κατηγοριών, άρθρων και φωτογραφιών με πολύ απλές και σύντομες διαδικασίες
συμπληρώνοντας ανάλογες φόρμες στον φυλλομετρητή (browser) χωρίς να απαιτείται
εξειδικευμένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών ή προγραμματισμού.
• Δημιουργία μελών με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης. Η εφαρμογή μπορεί να
υποστηρίξει απεριόριστο αριθμό μελών ή διαχειριστών (administrators) με διαφορετικά
δικαιώματα πρόσβασης.
• Δημιουργία και διαχείριση δημοσκοπήσεων.
• Δημιουργία πολλαπλών ομάδων συζητήσεων (Forum) και δυνατότητα σχολιασμού του
περιεχομένου από τους επισκέπτες – χρήστες.
• Πολλαπλές mailing lists και αποστολή newsletters.
• Δημιουργία απλών ή πολύπλοκων φορμών επικοινωνίας για οποιαδήποτε χρήση (π.χ.
σύνθετα ερωτηματολόγια, online διαγωνισμούς, έρευνες αγοράς κ.α.).
• Διαχείριση αρχείων (π.χ. έντυπα σε μορφή .doc ή .pdf) και δυνατότητα download
αυτών από τους επισκέπτες (όλους ή κάποιους συγκεκριμένους) του δικτυακού τόπου.
• Αναλυτικά στατιστικά επισκέψεων ανά σελίδα.
• Ενσωματωμένη εφαρμογή διαχείρισης διαφημίσεων (banner management).
Η εφαρμογή active³ είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν, το οποίο σχεδιάστηκε και
αναπτύχθηκε εξολοκλήρου από την εταιρία IPS, στηρίζεται στην τεχνολογία ανάπτυξης
λογισμικού .ΝΕΤ (Microsoft) και αποτελεί σήμερα το πιο σύγχρονο, εύχρηστο και
λειτουργικό εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου και ανάπτυξης ιστοσελίδων στην ελληνική
αγορά.
3. Παροχή έως 5 λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) κάτω από το όνομα
(domain name) της επιλογής σας.
4. Εκπαίδευση στη χρήση της εφαρμογής active³ από προσωπικό της εταιρίας μας στα
στελέχη που εσείς θα επιλέξετε (συνολική διάρκεια εκπαίδευσης 2 ώρες). Τα στελέχη αυτά
θα είναι υπεύθυνα για την ενημέρωση, τον εμπλουτισμό και τις διάφορες προσθήκες στο
περιεχόμενο του δικτυακού τόπου.
Για την περίπτωση όπου κάτι τέτοιο καθίσταται αδύνατο, τότε η εταιρία μας μπορεί να
αναλάβει την ψηφιακή επεξεργασία του πρωτογενούς υλικού (κείμενα και φωτογραφίες)
καθώς και την ενημέρωση της ιστοσελίδας. Κατά την επεξεργασία αυτή και την ενημέρωση
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη όλοι οι βασικοί κανόνες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη
εμφάνιση των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο καθώς και για την όσο το δυνατόν καλύτερη
κατάταξη αυτών στους πιο γνωστούς καταλόγους και στις δημοφιλέστερες μηχανές
αναζήτησης παγκοσμίως.
Το κόστος ανά υποσελίδα ή προϊόν εξαρτάται από την κατάσταση και την ανάγκη
ψηφιακής επεξεργασίας του πρωτογενούς υλικού και φυσικά δε συμπεριλαμβάνεται στην
παρούσα προσφορά. Σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των εργασιών γίνεται καταγραφή
του υλικού και περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία σε έντυπο ανάθεσης έργου.
5. Φιλοξενία του δικτυακού τόπου χωρίς κανέναν περιορισμό χώρου (απεριόριστος
αριθμός υποσελίδων).
Η φιλοξενία (web hosting) προϋποθέτει την ύπαρξη εξειδικευμένου λογισμικού, ειδικών
ρυθμίσεων και συστημάτων ασφαλείας που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν στους servers
της εταιρίας μας.
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6. Απλή καταχώρηση του δικτυακού τόπου στις πιο γνωστές ελληνικές και ξένες μηχανές
αναζήτησης με χρήση λέξεων – κλειδιών και περιγραφών.
Η ανάλυση και ο σχεδιασμός κάθε δικτυακού τόπου γίνεται με τρόπο που να ικανοποιεί
αισθητικά τον κάθε αναγνώστη (graphic layout, animation) ενώ παράλληλα ενσωματώνονται
έντεχνα όλες εκείνες οι προϋποθέσεις για υψηλή κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης.
Η υπηρεσία «Βελτιστοποίησης κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης» (SEO - Search
Engine Optimization) είναι μια σειρά από ενέργειες που έχουν ως στόχο την καλύτερη
κατάταξη ακολουθώντας πάντα τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που θέτουν κατά καιρούς
οι διάφορες μηχανές αναζήτησης. Πρόκειται για μια συνεχή και χρονοβόρα διαδικασία (24h
monitoring) που αποφέρει όμως σημαντική βελτίωση στην επισκεψιμότητα και στην
αναγνωσιμότητα ενός δικτυακού τόπου (web site). Αυτή η υπηρεσία προσφέρεται
συμπληρωματικά από την εταιρία μας και το κόστος της δε συμπεριλαμβάνεται στην
παρούσα προσφορά.
Το κόστος όλων των παραπάνω και για την έκδοση της εφαρμογής active³ Portal, η οποία
κατά την άποψή μας ταιριάζει στην περίπτωσή σας, ανέρχεται στο ποσό των 2.000 €. Τις
λειτουργίες που περιλαμβάνονται στην έκδοση αυτή μπορείτε να τις δείτε στο δικτυακό
τόπο: www.active3.gr όπου μπορείτε και να τις δοκιμάσετε. Επίσης, δείγματα ιστοσελίδων
που έχουν σχεδιαστεί από την εταιρία μας μπορείτε να δείτε στο δικτυακό τόπο www.ips.gr.
Η εταιρεία μας δεν ασχολείται με την κατασκευή στατικών δικτυακών τόπων, τα οποία
θεωρεί ξεπερασμένης τεχνολογίας και περιορισμένων δυνατοτήτων, που συνήθως
παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες σε περιπτώσεις αναβάθμισης και χρειάζονται πολύ
περισσότερο χρόνο ανάπτυξης και προσαρμογών.
Κλείνοντας την οικονομική αυτή προσφορά, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η εταιρία μας
διαθέτοντας γνώση, εμπειρία και δημιουργική φαντασία, μπορεί να ανταποκριθεί
καλύπτοντας απόλυτα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας και δημιουργώντας για εσάς ένα
«ηλεκτρονικό προφίλ» υψηλού επιπέδου, αντάξιου του μεγέθους και των προσδοκιών σας.
Ευελπιστούμε σε μια συνεργασία.
Θεσσαλονίκη 19/12/2006
Για την IPS ΕΠΕ
Πετρίδου Άννα

Παρατηρήσεις:
Οι παραπάνω τιμές αφορούν πληρωμή με τρίμηνο διακανονισμό και δεν εμπεριέχουν Φ.Π.Α. 19%
Η εταιρία μας βρίσκεται πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση και για μια
αναλυτική παρουσίαση των δυνατοτήτων της εφαρμογής.
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