شرکت نونگار پردازش

LEMON GROUP

Nonegar
بزرگترين و قديميترين شرکت طراحی سايت در ايران

در کلیه شرکت های نونگار ثابت و به شرح آمده است :

نونگار عطف اسناد آمده در انت های صفحه ،بیش از  24سال سابقه فعالیت رسمی
و دارای مجوز شورای انفورماتیک ،پروانه کسب ،ساماندهی مشاغل ،سازمان نظام
صنفی ،پروانه انجمن ،اتحادیه کشوری و نماد اعتماد می باشد که در سه دفتر
مجزا با بیش از  60کارمند تمام وقت ،بعنوان یکی از پیشکسوتان صنف طراحی و
بهینه سازی سایت فعالیت می کند و جدول هزینه آمده در ذیل برای تمامی دفاتر
با پیش فرض های اولیه اعالم شده می باشد که حکماً تعدیل این موارد ،زمان و
هزینه های اعالمی را کاهش خواهد داد :
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شرکت نونگار پردازش

 تمامی استانداردهای گوگل و قوانین  SEOرعایت خواهد شد .
 در انتهای کار ،مالکیت کامل دامنه و میزبانی به خریدار تقدیم خواهد شد.
 مشاوره فنی و اجرائی با مدیر پروژه در هر مرحله میسر است.
 پس از شروع پروژه گرافیست ،برنامه نویس و اپراتور بطور مجزا معرفی
خواهند شد.
 تعداد دفعات تولید طرح گرافیکی  Home Pageمحدودیتی ندارد و این مهم تا
تأیید خریدار تکرار خواهد شد.
 جابجائی سایت بر روی سرورهای نونگار (در کشورهای مختلف) هزینه ای
ندارد.
 تیم اجرائی به صورت فیزیکی در کلیه ایام کاری در دفاتر نونگار پاسخگوی
شما هستند.
 کالس آموزش کاربری سایت بدون محدودیت در تعداد حضار ،در ساختمان
آموزش نونگار با ارائه فیلم کالس برگزار خواهد شد.
 خدمات ساالنه ثبت دامنه و میزبانی بدون هزینه مازاد بر روی سرورهای
نونگار ارائه می شود.
 بکاپگیری هفتگی از کل سرورهای نونگار و اطالعات با قابلیت دانلود مستقیم
انجام می شود.
 تضمین عملکرد صحیح کلیه امکانات و سایت تحویلی روی سرورهای نونگار تا
یکسال از تارخ عقد توافقنامه ،هزینه مازاد ندارد .
 آموزش ها به صورت حضوری در دفاتر نونگار و بدون محدودیت در حضار
برگزار می شود و فیلم جلسه نیز در انتها تقدیم می گردد.
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 خدمات توسعه و نگهداری به صورت خدمات مازاد قابل ارائه است.
 کلیه پرسنل نونگار به صورت حقوقی ( نه پورسانتی از هر پروژه ) و کارمند
رسمی هستند از همین رو در هنگام اجرا به هیچ عنوان اجازه برآورد یا مطالبه
هزینه مازاد ندارند.
 قرارداد و فاکتور رسمی با احتساب  %9مالیات بر ارزش افزوده بنا به
صالحدید خریدار و در هر مرحله قابل ارائه است.
 مبلغ نهائی حق الزحمه در دو قسمت (  50%ابتدا  %50 +انتها ) مطالبه می گردد.
 تمدید کلیه خدمات قرارداد در سال های آتی با  %20ارزش قراردادی است
 موارد و جزئیات لیست در جدول زیر کامأل پیش فرض و کلی است و مالک
اجرا ،صرفاً فرمایشات و شرح نیاز اعالمی شما خواهد بود که در قالب صورت
جلسه فنی در اولین نشست ،تهیه و بعنوان شرح تعهدات اجرائی نونگار به
شما مالک عمل خواهد بود .
 سورس کامل پروژه به طوری که برای توسعه در آتی هیچ نیازی به نونگار
نباشد ،همزمان با تسویه حساب به خریدار تحویل می گردد.
* .حکمأ برآورد دقیق زمان اجرا و حق الزحمه مستلزم برگذاری جلسات تعاملی با
کارشناسان فنی واحد فروش میباشد که ماحصل آن نشست صورت جلسه ای
ساختاری و الگو برای برآورد و اجرا خواهد بود .
واحد بازرگانی نونگار
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نام سرویس NP1
•Economic Edition
توضیحات کلی
•طراحی تولید ساختار گرافیکی اختصاصی همراه با پنل مدیریت محتوای کامل
کاربری پیشنهادی
• سایتهای اطالع رسانی شرکتی کوچک و سایت شخصی
زمان تحویل

• 15روز کاری بعد از تأیید طرح گرافیکی Home Page
کل هزینه اجرا
• 8میلیون تومان ( طراحی  /تولید  /بارگذاری  /آموزش  /پشتیبانی  /تحویل سورس)
خدمات دامنه و میزبانی
• ثبت یکساله دامنه داخلی بنام خریدار و فضای میزبانی اختصاصی با  5گیگ پهنای باند ماهانه

نام سرویس NP2
• Corporate Edition
توضیحات کلی
•طراحی تولید ساختار گرافیکی اختصاصی همراه با پنل مدیریت محتوای کامل
سامانه نمایشی کاتالگ محور برای محصول و پروژه
کاربری پیشنهادی
• سایتهای شرکتی و فروشگاه های کوچک
زمان تحویل
• 25روز کاری بعد از تأیید طرح گرافیکی Home Page
کل هزینه اجرا

• 15میلیون تومان ( طراحی  /تولید  /بارگذاری  /نصب گالری مدیا  /آموزش  /پشتیبانی  /تحویل سورس)
خدمات دامنه و میزبانی
• ثبت یکساله دامنه داخلی بنام خریدار و فضای میزبانی اختصاصی با  10گیگ پهنای باند ماهانه
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نام سرویس NP3

•Organize Edition
توضیحات کلی
• طراحی تولید ساختار گرافیکی اختصاصی فروشگاهی همراه با پنل مدیریت محتوای کامل
•کلیه ابزارهای فروشگاهی یک سطحی
کاربری پیشنهادی
• سایتهای فروشگاهی و آگهی کوچک
زمان تحویل

• 35روز کاری بعد از تأیید طرح گرافیکی  + Home Pageفعال سازی درگاه
کل هزینه اجرا
• 30میلیون تومان ( طراحی  /تولید /پیگیری اخذ مجوزها /بارگذاری  /آموزش  /پشتیبانی  /تحویل سورس)
خدمات دامنه و میزبانی
• ثبت یکساله دامنه داخلی و خارجی بنام خریدار و فضای مجزبانی اختصاصی با  20گیگ پهنای باند ماهانه

نام سرویس NP4
•Full Edition
توضیحات کلی
•طراحی تولید ساختار گرافیکی اختصاصی همراه با پنل مدیریت محتوای کامل
• نثب و راه اندازی کلیه ابزارهای فروشگاهی دوسطحی
• ایجاد میزکار و ناحیه کاربری
کاربری پیشنهادی
•سامانه های فروشگاهی و آگهی و بیمه
زمان تحویل
• 45روز کاری بعد از تأیید طرح گرافیکی  + Home Pageزمان راه اندازی API
کل هزینه اجرا
• 40میلیون تومان ( طراحی  /تولید  /نصب پنل دسترسی  /اتصال به شتاب /بارگذاری  /آموزش  /پشتیبانی /
تحویل سورس)
خدمات دامنه و میزبانی
• ثبت یکساله دامنه داخلی و خارجی بنام خریدار و فضای میزبانی اختصاصی با  30گیگ پهنای باند ماهانه
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نام سرویس5 NP
•Multi Vendor
توضیحات کلی
•طراحی تولید ساختار گرافیکی اختصاصی همراه با پنل مدیریت محتوای کامل
•خصوص سازی و نصب کلیه ابزارهای فروشگاهی و آگهی
• ساخت میزکار با سطوح دسترسی
کاربری پیشنهادی
• پرتالهای فروشگاهی و آگهی با چنهدین دسترسی مدیریتی
• پرتالهای عمومی با قابلیت اتصال به  APIهای داخلی
• سایتهای نیازمند محاسبات و الگریتمی تحت وب
زمان تحویل
• 55روز کاری بعد از تأیید طرح گرافیکی  + Home Pageآماده سازی بستری داخلی و افزونه ها
کل هزینه اجرا
• 70میلیون تومان ( طراحی  /تولید  /بارگذاری  /طراحی میزکار  /طراحی پنلهای داخلی /آموزش  /پشتیبانی /
تحویل سورس)
خدمات دامنه و میزبانی
• ثبت یکساله دامنه داخلی و خارجی بنام خریدار و فضای مجزبانی اختصاصی با  40گیگ پهنای باند ماهانه

نام سرویس NP6
• Affiliates Market
توضیحات کلی

•طراحی تولید ساختار گرافیکی اختصاصی همراه با پنل مدیریت محتوای کامل
•خصوص سازی و نصب کلیه ابزارهای فروشگاهی و آگهی
• ساخت میزکار با سطوح دسترسی
• ایجاد اکانت بازاریاب و نماینده
• تقسیم اختیارات و تعریف سطح بهربرداری از امکانات
کاربری پیشنهادی
• پرتالهای چند مدیریتی و تنوع کاربران و سیستم های اتوماسیونی تحت وب
زمان تحویل
• 65روز کاری بعد از تأیید طرح گرافیکی  + Home Pageزمان احتمالی آماده سازی زیر ساختها از سمت
شما
کل هزینه اجرا
• 90میلیون تومان ( طراحی  /تولید  /بارگذاری  /طراحی میزکار  /طراحی پنلهای داخلی  /ایجاد پنل دسترسی /
اکانت حسابداری /آموزش  /پشتیبانی  /تحویل سورس)
خدمات دامنه و میزبانی
• ثبت یکساله دامنه و خارجی بنام خریدار و فضای مجزبانی اختصاصی با  50گیگ پهنای باند ماهانه
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نام سرویس7 NP
•Customized Design
توضیحات کلی
•طراحی تولید ساختار گرافیکی اختصاصی همراه با پنل مدیریت محتوای کامل
طراحی و تولید سامانه های مدیریتی درخواستی
•تحلیل و توسعه ساختارها
• ایجاد دسترسی ها و اکانت های توسعه پذیر
• اتصال به سامانهای متفرقه موجود

کاربری پیشنهادی
•سیستمهای اندیکاتوری و اتوماسینی که عملکردی ویژه و خاص را دنبال میکنند و نیاز به نفر ساعت نیروی
متخصص در گروه های کاری مختلف دارند
زمان تحویل
•بعد از بررسی  RFPو برگذاری جلسه تحلیل فنی اعالم میشود
کل هزینه اجرا
• بعد از جلسه فنی و تبادل نظر تکنیکال در قالب پروپوزال به تعامل گذاشته میشود
خدمات دامنه و میزبانی
•ثبت یکساله دامنه و خارجی بنام خریدار به صورت پکیجی و فضای میزبانی اختصاصی طبق توافق از
سرورهای نونگار

کارشناسان نونگار آماده ارائه خدمات فنی تخصصی و مشاوره از بابت چگونگی
اجرا و تحلیل نیازها و قابلیتها به صورت حضوری/اینترنتی/تلفنی می باشند .

ص فحه|7
سانترال و ي ژه 6651 4140 – 021 :
شبکه های اجتماعی 0912 843 56 01 :

