Jak wygląda proces realizacji
zamówienia strony www ?
1.

Na początku zbieramy jak najwięcej
informacji od Klienta ( oczekiwania, sugestie
dotyczące witryny oraz stron konkurencji –
ich słabe i mocne strony ). Na tej podstawie
doradzamy jakie rozwiązania będą najlepsze
w tym konkretnym przypadku – tworząc
ramowy opis strony, którą przygotujemy.

2.

Wysyłamy Klientowi do podpisania umowę
wraz z załącznikiem w postaci opisu
ramowego strony. Umowa jest bardzo
prosta i napisana zrozumiałym językiem.
Umowa i załącznik porządkuje kwestie
najważniejsze, czyli tego czego Klient
oczekuje od naszej firmy, a co my jesteśmy
zobowiązani zaprojektować.

3.

W terminie 10 dni roboczych od przesłania
podpisanej umowy i uregulowaniu kwestii
finansowych przedstawiamy wstępną
wersję strony www. Taki projekt znajduję
się na naszym serwerze www, Klientowi
wysyłamy pocztą email link z adresem
internetowym.

4.

Klient w terminie do 3 dni roboczych
przesyła nam uwagi, które nasza firma
zobowiązana jest uwzględnić w projekcie
do 7 dni roboczych od przesłania uwag.

5.

Jeżeli Klient uzna, że nie ma uwag, bądź
uwagi zostały zastosowane właściwie i
strona jest już idealnie dopasowany do
potrzeb jego Firmy, projekt strony zostaje
zaakceptowany i następuje ostatnia faza wdrażania witryny na serwer pod właściwy
adres www.

6.

Firma DevDesign istnieje na rynku od ponad 2 lat.
Skupiamy w naszym zespole prawdziwych pasjonatów
informatyki. Zarówno graficy, jak i programiści na
bieżąco śledzą nowe trendy, rekomendacje takich
gigantów jak Google - stosując je w naszych
projektach.

Dodatkowe pytania?
telefon: +48 793 062 608
e-mail: biuro@devdesign.pl
www: devdesign.pl

Kto korzysta z naszych usług?
Małe Firmy, jak również duże o zasięgu globalnym.
Do największych Klientów możemy zaliczyć biuro
turystyczne Zante Magic Tours z lokalizacją w Grecji
organizujące wycieczki po wyspie Zakynthos, Korfu
oraz samych Atenach.
Nasz kolejny ważny Klient to Polska hurtownia
zdrowej żywności Vita Natura oraz sklep 4EcoShop
działający na co dzień na Wyspach Brytyjskich.

Łącznie współpracowaliśmy już ponad z 40 firmami.

Całość zazwyczaj nie przekracza 14-21 dni.

Na końcu należy wspomnieć o punkcie 4, w którym Klient przesyła nam uwagi co do strony. Uwagi oczywiście są uwzględniane (20
poprawek w ramach umowy), o ile nie wykraczają poza ustalone ramy strony z punktu 1. Ramowy opis strony jest załącznikiem podpisanej
umowy. Zależy nam na tym, żeby nie dochodziło do sytuacji, w której umawiamy się na konkretną wizję strony,
(zaakceptowaną w
formie załącznika do umowy) a następnie Klient zmienia ją o 180* w trakcie procesu nakładania poprawek.

„Prostota może być
trudniejsza od komplikacji:
trzeba się ciężko
napracować nad
wydobyciem czystej myśli,
która pozwala na prostotę.
Ale warto – bo kiedy już się
to ma, można przenosić
góry.” — Autor Steve Jobs,
założyciel firmy Apple

Dlaczego warto powierzyć nam zaprojektowanie strony www ?
• Responsywność strony www
Termin ten oznacza, że projekt będzie świetnie wyglądał na urządzeniach mobilnych takich jak smartfony, tablety,
jak również na tradycyjnych komputerach stacjonarnych, laptopach.

• Profesjonalna poczta firmowa w domenie strony www
Tworząc dobry wizerunek firmy w internecie, nie Zapomnij o właściwym wyglądzie Twojej skrzynki. Nie Korzystaj
z publicznych dostępnych bezpłatnie kont internetowych, Zacznij używać poczty w domenie swojej firmy np.
biuro@adresmojejfirmy.pl zamiast biuro@popularnyportalinternetowy.pl
• Bezpłatny certyfikat SSL
Dzięki współpracy z firmą dhosting.pl oferujemy naszym Klientom, którzy zdecydowali się na hosting www
bezpłatny certyfikat SSL, a cóż to takiego ? W skrócie mówiąc zielona kłódka, która pojawi się zaraz po wejściu na
stronę, obok paska adresu witryny www. Jakiś czas temu z tego rozwiązania słynęły strony www banków. Dzisiaj
powoli staję się to wymogiem postawionym przez firmę Google, jeżeli chcemy myśleć o zaistnieniu na
odpowiednio wysokich miejscach w ich wyszukiwarce.
• System zarządzania treścią CMS
Jeżeli po zakończeniu pracy nad stroną Chciałbyś zmienić coś w opisie, dodać zdjęcie itp., nic prostszego. Każda
strona wykonana przez nas jest oparta o system zarządzania treścią CMS WordPress. Dzięki temu osoba z
podstawową znajomością komputera, po zalogowaniu do utworzonego konta uzyska możliwość edycji danych na
stronie – bez potrzeby angażowania naszej firmy.

• Przygotowanie witryny zgodnie z rekomendacjami firmy Google
Dbamy o to, aby każdy nasz projekt był zgodny z bieżącymi rekomendacjami potentata internetowego, jakim jest
firma Google. Na bieżąco śledzimy wszelkie nowości proponując naszym obecnym Klientom zmiany pomagające
utrzymać stronę aktualną technologicznie.
• Podpięcie strony www do statystyk Google Analytics
Bezpłatna integracja oraz użytkowanie najpopularniejszego rozwiązania do śledzenia i bieżącej analizy statystyk
witryny www. Dzięki takiemu rozwiązaniu Klient dowie się dokładnie: ilu internautów przegląda stronę www, z
jakich urządzeń i systemów korzystają oraz wiele innych niezwykle przydatnych informacji statystycznych.

Zapraszamy również
entuzjastów turystki do
odwiedzenia naszego
autorskiego projektu
www.ciekawyswiata.pl

Dodatkowe usługi
•

Współpracujemy z firmą tworzącą opisy pod zamówienie. Oznacza to, że jeżeli nie jesteś w stanie dostarczyć
nam treści pisanych do nowej witryny Twoje firmy, zrobimy to za Ciebie. Wystarczy nam pełna charakterystyka
działalności, kilka słów o Twoim biznesie.

•

Podobnie ma się kwestia dotycząca fotografii na stronie. Posiadamy licencję na komercyjne używanie zdjęć z
biblioteki DepositPhoto.com – dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić najwyżej jakości zdjęcia dopasowane do
profilu działalności Twojej firmy

•

Możemy odświeżyć lub zaprojektować nowy logotyp Twojej firmy, a także wizytówki, ulotki.

•

Jeżeli chciałbyś wprowadzić na swojej witrynie nietypowe rozwiązanie, które pomoże Tobie i Twoim Klientom
w codziennej pracy - Napisz, a my wycenimy Twój pomysł. Mamy już za sobą złożone modyfikację sklepów
internetowych, integracje sklepów www z programami sprzedażowymi i księgowymi. Tworzyliśmy systemy
rezerwacyjne, systemy powiadomień sms, email. Systemy analizujące w czasie rzeczywistym odpowiedzi na
sondażowe pytania oraz wiele, wiele innych.

Płatności za wykonane usługi
Na wszystkie wykonywane usługi wystawiamy fakturę VAT. Możemy również wystawiać FV
wewnątrzwspólnotowe dla firm z obszaru UE.
Przed rozpoczęciem pracy wymagamy zaliczki w wysokości 50% wartości projektu. Zaliczka jest rozliczna w
formie faktury zaliczkowej, jest również uwzględniona w umowie na wykonanie strony internetowej.
Akceptowaną formą płatności jest przelew na nasze konto firmowe.
Termin płatności faktury to 7 dni od daty wystawienia.
W ten sam sposób rozliczamy również dodatkowe usługi – wymienione powyżej.

Zapraszamy fanów
wycieczek zagranicznych na
Zakynthos
www.zantemagictours.pl

