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Beskrivelse Antal Enhedspris Pris

Hjemmesideløsning

Projektopstart og Wordpress CMS installation.

- Installation og opsætning af Tema.

- opsætning af RSS funktionalitet.

- RSS integration til Sociale Medier og nyhedbrev. 1 9.280,00 DKK 9.280,00 DKK

Hjemmesideløsning

Facilitering af processer for tilrettelæggelse, strukturering, content design og

usability. 1 9.280,00 DKK 9.280,00 DKK

Grafisk Design

Udarbejdelse af grafiks design koncept.

- Til hjemmeside, sociale medier og nyhedbrev.

- Opdatering af Visuel indentitet. Logo, banner, typografier, farveskema,

billedbrug osv, specificeret i designguide. 1 9.280,00 DKK 9.280,00 DKK

Hjemmesideløsning

Overflytning af eksisterende indhold.

- Gennemgang af over 500 nyheder, grafiske tilretninger. 1 4.640,00 DKK 4.640,00 DKK

Kursus

Workshop . brugerundervisning 1 4.640,00 DKK 4.640,00 DKK

OPGAVEBESKRIVELSE

Opgaven består i en opgradering af eksisterende site. Nyt responsivt design, nye funktionalitet.

Rent praktisk vil en ny hjemmeside blive bygget og information fra den nuværende flyttes over. Når den nye hjemmeside er klar vil den

blive rykket ind på domainet.

Opgaven inkludere facilitering af processer for tilrettelæggelse, strukturering, content design og usability. 

DESIGN

Hjemmesiden vil blive lavet i et responsivt design, så siden automatisk justerer sig og fremstår optimalt uanset hvilken enhed man

tilgår siden fra (smartphone, tablet eller computer). 

Der sam-udarbejdes en designguide ved assistance fra Grafisk Designer Laura Kristensen, inkl. nyt logo, defintion af typografi til hhv.

digitalt og trykt brug, fastlæggelse af brugen af logo på forskellige flader, brugen af logo i hhv. farve og negativ, beskrivelse af identitet i
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stil og stemning (farvevalg, billedvalg, filtre til brug på Instagram og lign.)

FUNKTIONALITET

Den ny side vil vil understøtte alle eksisterende funktionaliteter, booking system, Instagram widgets osv. Af funktionaliteter kan

nævnes (avia layout builder, image with hotspots, mega menuer, og meget mere). 

Det vil blive mulig at samle alle kampagnesite (kulturdage, valbyruter, miljøguide, osv.) under samme banner. Evt. med unikt

design/identitet, eget domain, men i bedre samspil. Nye tiltag, og kampagner vil kunne udvikles under samme side fremover.

ORGANISERING

Opgaven gennemføres af en projektleder fra DZ-015 i samarbejde med en programmør fra CeroMedia og de/den ansvarlige fra Valby

Lokaludvalg.

OPGAVEBEGRÆNSNING

Efter opsætning , overgår vedligeholdelse af sitet til Valby Lokaludvalg, men support er altid til rådighed.

VARIGHED OG TERMINER

Opgaven gennemføres over en periode på 2 måneder. 

ØVRIGE ONKOSTNING

Support og Hosting falder under eksisterende aftale. Udgifter til kampagnesite, kan elimineres ved overflytning.

ANSVAR

DZ-015 er ikke ansvarlig for forsinkelser og tab som skyldes force majeure, samt omstændigheder, der hindrer arbejdets

gennemførelse som aftalt. 

BETALINGSBETINGELSER

100% af beløbet faktureres ved accept af tilbud. Betalingsbetingelser er 7 dage netto.
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