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Kostnad och villkor för webbproduktion 2012

Firma Cristin Lindqvist

E-post: kartis@cristinlindqvist.com
Se exempel på tidigare webbproduktion på
http://www.cristinlindqvist.com

Kostnad och villkor
Kostnader för webbproduktion för exemplen nedan är antingen beskrivna som timkostnad
eller beräknad fast kostnad och inkluderar allt synligt arbete upp till 5 html sidor. Produktionstid för en enklare webbsida (utan databas) liknande den nedan bör inte överstiga sammanlagt 50 timmar. Avvikelse från överenskommelse om en webbsidas innehåll, otydlig
information eller ofullständigt material, vilket resulterar i större förändringar eller behov av ytterligare arbetstid, debiteras med SEK 400/tim.
Webbsidans HTML- och CSS-dokument valideras i W3Cs valideringsverktyg av webbdesignern. Detta borgar för att webbsidan fungerar väl i webbläsare som stöder de riktlinjer som
World Wide Web Consortium ställt upp för programmeringsspråken HTML och CSS.
I produktionen av webbsidan ingår tester i flera av de nyare webbläsarna för PC, såsom
Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer samt Safari. Webbsidan kommer att fungera sämre eller dåligt i äldre webbläsare, såsom t.ex. Internet Explorer 7.0 eller äldre. Om kunden har önskemål om att testa webbsidan i andra webbläsare än ovan är det önskvärt att kunden medverkar i sådana tester.
Möten angående diskussioner, förändringar och uppdateringar i projektet ska anmälas minst
tre dagar i förväg; minst 3 veckor i förväg vid längre resor med övernattning. Eventuella reseoch övernattningskostnader vid möten debiteras kunden.
Domännamn och webbhotell

Det är underförstått att kunden äger en egen domän där den planerade webbsidan ska ligga.
Om ingen sådan existerar vid arbetets planerade start måste kunden snarast köpa plats på
webbhotell med eget domännamn. Tips på väl fungerande webbhotell för bra pris lämnas gärna. Kunden tillhandahåller uppgifter för inloggning på domänens server till Firma Cristin
Lindqvist för uppladdning. Dessa uppgifter skickas digitalt eller per post.
Arbetet med webbsidans produktion påbörjas efter att inloggningsuppgifter till webbhotell
samt material för webbsidans innehåll har kommit Firma Cristin Lindqvist till handa.
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Material

Allt material, såsom texter, bilder, länkadresser, musik med mera, skickas i digital form av
kunden per e-post eller på CD till Firma Cristin Lindqvist. I kontraktet görs en överenskommelse om när materialet senast ska vara översänt för att webbsidan ska kunna realiseras i tid.
- Format för texter bör vara Word (.doc).
- Format för bilder bör vara högupplöst TIFF (.tif) eller högupplöst stor JPEG (.jpg). Upplösning bör vara minst 150dpi för alla bilder, 300dpi för pressbilder avsedda för nedladdning. Eventuell fotograf ska nämnas i samband med översändelse av bilder. Alternativt kan
bilder hämtas på Internet. I sådana fall meddelas Kartis direktlänken till bilden.
- Format för musikexempel ska vara MP3 (.mp3)
- För videos från YouTube eller liknande meddelas Kartis direktlänk till filmen.
Observera att format inte kan ändras genom att ändra extensionen i filnamnet utan måste göras i respektive formats tillhörande program. Sålunda måste en bild i BMP-format sparas som
TIFF eller JPG i t.ex. Photoshop. En ljudfil i WAVE-format måste konverteras till MP3 i ett
ljudprogram som t.ex. Quicktime, RealPlayer eller Windows Media Player.
Observera också att en liten lågupplöst bild inte blir bättre av att upplösningen och storleken görs större.
Det är önskvärt att eventuella anvisningar och diverse önskemål skrivs på tydligt sätt i
Word-dokument.
Material som endast finns i fysisk form, såsom text på papper, broschyrer, foton och musik
på CD, kan i vissa fall överföras digitalt av webbdesignern. Arbetet för detta debiteras kunden
med SEK 400/tim. Om sådant arbete inte har varit beräknat i kontraktet tillkommer denna
kostnad utöver den ursprungliga kostnaden.
Prisexemplet för enklare webbsida 5 sidor nedan är under förutsättning att allt material är lämnat korrekt i digitalt format.
Betalning

Innan produktionen av webbsidan påbörjas debiteras ett förskott på 50% av den beräknade
kostnaden. Produktionsarbetet påbörjas först efter erlagd förskottsbetalning. När arbetet är
avslutat debiteras den återstående delen av kostnaden.
Alla priser är exklusive moms 25%.
Arbetsstart och publicering

Efter överenskommelse om arbetets omfattning skrivs kontrakt. Arbetet med webbsidan kan
påbörjas när underskrivet kontrakt är återsänt till Kartis, förskottsbetalning är erlagd, inloggningsuppgifter är översända, samt överenskommet material är översänt till Kartis.
Tiden för webbsidans publicering beräknas efter webbsidans storlek och omfattning och
står beskrivet i detalj i kontraktet.
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Grundläggande webbdesign (exempel på webbsida)
Prisexemplet gäller en webbsida med upp till 5 sidor, design av bakgrundsbild och färgställningar, genomgående toppbild/logga på alla sidor, vertikal enkel meny i vänster- eller högerkolumn, max 5 bilder, samt enkelt textinnehåll.
Webbdesign och layout, programmering av struktur med toppbild, enkel meny
(beräknat 35 timmar)
Bildbearbetning av 5 bilder (storlek, skärpa, kontrast, format) 100:-/bild
Realisering av webbsida, enklare text- och bildinnehåll 5 sidor, 15 timmar
Summa exkl. moms

14 000:500:6 000:20 500:-

Valfria tillägg (c:a priser)
Alla tilläggstjänster beräknas efter antal arbetstimmar, à SEK 400:-. Nedanstående priser är
ungefärliga priser för att ge en bild av vad kostnaden kan bli.
Särskild bildbearbetning (montage, toning, färg, filter) per bild + arbetskostnad

1 000:-

Utfällbar meny i JavaScript (vertikal, horisontell, fixerad, medskrollande, etc.),
grundpris + arbetskostnad

3 000:-

Utfällbar/avancerad CSS-meny (vertikal, horisontell, fixerad, etc.),
grundpris + arbetskostnad

3 000:-

Verkförteckning (för tonsättare), grundpris/sida + c:a 12 min arbetskostnad/verk

2 000:-

Ljudande musikexempel på sidan, grundpris/ljudfil + arbetskostnad
(gäller översända mp3-filer)

1 000:-

Popup-fönster för tilläggsinformation, grundpris per fönster + arbetskostnad

100:-

Uppdatering av hemsida, timpris per påbörjad timme (enstaka tillfällen)

400:-

Alla övriga speciella önskemål om design, funktion, översättning, etc., timpris

400:-

Interaktiva element
För interaktiva element som t.ex. sökfunktion, gästbok, kalendarium, forum, egen möjlighet
till enklare uppdatering, etc. krävs databas. Uppbyggnad av en databas kräver ett oerhört
mycket större arbete och längre produktionstid. För egen uppdatering av enklare slag kan
uppdateringsprogram byggas. Djupare förståelse för datorer och Internet krävs för användande av uppdateringsprogram. Mer om detta verktyg kan diskuteras vid eventuellt intresse.

