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Masa Üstü , Tablet ve Mobil Uyumlu Web Yazılımı ve Tasarımı Projesi
PROJE BİLGİLERİ
Proje Adı

Proje Sahibi

HİZMET KAPSAMI
1)

Mevcutta yok ise web sitesi için en uygun hosting ve domain altyapısının , türkiyenin en iyi
altyapısına sahip firma üzerinden satın alınıp oluşturulması

2)

Web sitesinin ; ziyaretçilerin kolay gezinebileceği ve hızlı çözüm bulabileceği şekilde arayüz
hazırlanması , hazırlanan arayüzün mobil çağa ayak uyduracak şekilde responsive tasarım
olarak düzenlenmesi ve yeni yazılım entegrasyonu

3)

Web sitesinin ; sürekli güncel tutulması ve veri girişlerinin (örn. Haber , duyuru , resim v.b.)
kolay bir şekilde yapılabilmesi için yönetim paneli hazırlanması

4)

Ek taleplerin ya da ekstra isteklerin yapılabilirliği kontrolü ve entegrasyonu

5)

Site yetkilileri için mail adreslerinin oluşturulması ve kullanımın aktarılması

6)

10 iş günü süre içerisinde web site projesinin tüm kontrol ve testleri sonucunda teslimi

TEKNİK DESTEK
Yapılacak bu çalışmalar içerisinde yada sonrasında küçük güncellemeler (Örn. 1-2 adetlik sayfa
ilaveleri , 2-3 fotoğraf değişimi yada eklenmesi) ücrete tabi olmayacak olup , büyük çaplı
güncelleme taleplerinde ise talebin içeriğine göre gerekli teklif tarafınıza iletilerek karşılıklı mutabık
kanılacak şekilde ücretlendirilecektir.

Arayüz ve yazılım alanlarında hızlı destek sağlanacağını ayrıca bildiririz.
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MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Yapılacak olan web sitesinin çalışmaları esnasında gerekli tüm doküman ve bilgilerin sağlanması
konusunda zaman kaybı olmaması adına gerekli hassasiyet sağlanarak iletilmesi gerekmektedir.

FİYATLANDIRMA
Konu

Tutar

Projelendirme ve Analiz
Arayüz Tasarımı
Web Yazılımı

Veritabanı Oluşturulması
Mobil Arayüz

Çift Dil Seçeneği (İsteğe Bağlı)
Yönetim Paneli

Hosting Paketi (1 Yıl)

Domain (.com , .net , .org) (1 Yıl)

ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ
Doğacak olan anlaşmazlıklar iyi niyet çerçevesinde olacak olup , her iki tarafında zararına olmayacak
şekilde çözüme kavuşturulacaktır.

ÖDEME AŞAMALARI
1.

Aşama
Sözleşmenin kabulunde belirlenen fiyatın % .............. lik kısmını kapsar

2.

Aşama
Web sitesi projesinin bitiminde % ............... lik kısmını kapsar

