Vidste du at...
alle hjemmesider som kører med
hjemmesidemodul, er som standard
optimeret til markedets ledende
søgemaskiner.

Løsning med kalender integra on og
mulighed for varmestyring.
581.-kr. pr. md. / 6.967.- kr. pr. år.
Brugere/redaktører

Ubegrænset

Intranet

214.- kr. pr. md. / 2.567.- kr. pr. år.
Administratorer/redaktører

Ubegrænset

Brugere/redaktører

Ubegrænset

Hjemmeside incl. server

Kontakter
Nyhedsbreve
API

Ubegrænset

Gravstedskort

Intranet

Support

Kontakter

Datasikkerhed

Nyhedsbreve
Ubegrænset

Gravstedskort

Kalender
Ubegrænset

Integra on l Sogn.dk
5.995.- Kr.

Mailserver (ubegrænset) **)

480.- Kr./år

SSL forbindelse (HTTPS://)

990.- Kr./år

*) Engangsudgi med enten nyopre else eller ﬂytning af
eksisterende side. Telefonkursus er incl. i prisen
**) Mailserver hos ekstern udbyder med eget domænenavn.

Gias takster (fra provs et)
Opre else/ﬂytning og kursus *) 5.995.- Kr.
Mailserver (ubegrænset) **)
480.- Kr./år
SSL forbindelse (HTTPS://)

Kalender på hjemmesiden
Med integra on l vores kalendersystem kan man
få opre et informa on om dspunkter og indhold
vedrørende gudstjenester og andre arrangementer
i sognet ved blot at opre e disse i kalenderen.
Skovbo Data hjælper dig i gang
Du vil fra starten få opre et en skabelon, der
indeholder alle de vig gste elementer l en
hjemmeside. Skovbo Data hjælper dig i gang med
at få opsat den overordnede struktur, farveskema
osv.
Here er er det lige så let at vedligeholde
hjemmesiden som at skrive et dokument i din
tekstbehandling.

Vidste du at...

Ressource/lokale booking
Integra on med hjemmeside

Support
Datasikkerhed
Opre else/ﬂytning og kursus *)

Ubegrænset

Hjemmeside incl. server

Løsning uden kalender

API

Administratorer/redaktører

Planlægning og formidling af ak viteter.
Skovbo Data Hjemmesidemodul fungerer via en
webløsning. Du kan altså lgå kalenderen fra en
hvilken som helst PC, uden at have installeret et
specielt program. Det betyder også, at man kan
dele opgaven imellem ﬂere personer, hvis de e
skulle være nødvendigt.

990.- Kr./år

*) Engangsudgi med enten nyopre else eller ﬂytning af
eksisterende side. Telefonkursus er incl. i prisen
**) Mailserver hos ekstern udbyder med hjemmesidenavn.

Skovbo Data tilbyder, at vedligeholde
din hjemmeside for 355.- kr/md.
Er der en måned eller flere, du ikke har
rettelser til hjemmesiden, så er det
gratis. Du betaler altså kun får
måneder, hvor der er rettelser.
Du må altså gerne samle sammen og
spare penge.

Lidt om priserne.

Fordele ved
hjemmeside modulet
Nem oprettelse og ændring af
siderne på din hjemmeside
Sognets digitale ansigt udadtil
Bruges til at søge oplysninger
vedr. kontaktpersoner, telefonnumre, mailadresser,
åbningstider o.l.
Synliggør arrangementer og
handlinger i sognet og kirken
Informere om vedtægter og
regler
Henviser brugerne til andre
relevante hjemmesider
Giver mulighed for forskellige
former for selvbetjening, bl.a.
tilmelding til aktiviteter.
Gør foto tilgængelige via
billedgalleri

Skovbo Data

Opstart 5.995 kr.
Opstart dækker over køb af hjemmesidemodulet
samt grundopsætning af siden med menu,
mapper og delvist indhold, som kan tages fra en
eksisterende side eller e er a ale.
Endvidere gives kursus i brugen af systemet.
Kurset a oldes på telefonen ved brug af ernsupport.
Ønskes specielle faciliteter, farver eller indhold på forhånd,
medtages disse faciliteter i designet.
Flytning af eksisterende side
Som udgangspunkt, er den bedste løsning, at den
lokale webmaster selv ﬂy er fra den gamle
hjemmeside, da de e giver en god indlæring i
den nye side. Skovbo Data kan dog også forestå denne
opgave.

Skovbo Data

Hjemmeside
modul

Tilkøb af vedligeholdelse fra 355,- pr. md.
Du kan også vælge at lade Skovbo Data klare alt
vedligeholdelse for dig. Dermed vil du al d have
en opdateret hjemmeside, og skal ikke selv bruge
den på det.
Ugentlig opdatering af hjemmeside, eksempelvis hver
fredag: 355,- kr. pr. påbegyndt måned
Vedligeholdelsen kan lvælges/opsiges fra måned
l måned, altså ingen bindingsperiode.
(starter al d fra d. 1. i måneden)
Mailserver med ubegrænset mailadresser 480,- kr./år.
Din mail kan ses både som webmail (fra hvilken som helst
PC) eller i eks. Microso Outlook. Indeholder bl.a.:
Ubegrænset plads, Virus scanning og spamﬁltrering.
Secure server (HTTPS://) 990,- kr./år.
Giver mulighed for at sikre jeres website mod hackere og
andet misbrug.
Alle priser i denne folder er eksklusiv moms.
Vi forbeholder os ret l at ændre priserne.
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